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ملخص:
جاء هذا البحث بعنوان :القيم الرتبوية الإ�سالمية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال
ب�أ�ساليبه املتنوعة يف القر�آن الكرمي .وهدف �إىل ا�ستنباط القيم الرتبوية الإ�سالمية من
معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتنوعة يف القر�آن الكرمي ،من خالل املعاين التي فُهمت من خالل
ال�سياق يف بع�ض الآيات القر�آنية الواردة على �شكل �س�ؤال ،ملا لل�س�ؤال من �أهمية يف عملية
التعلم والتعليم ،ويف اكت�ساب القيم ومتثلها.
وقام الباحث بعملية م�سح �شاملة للآيات الواردة يف القر�آن الكرمي ،والتي جاءت على
�شكل �س�ؤال يت�ضمن قيمة تربوية ،حيث اختريت بع�ض النماذج الدالة ،مبجموع ع�رشين
نوع ًا من الأ�سئلة الواردة ب�أ�ساليب خمتلفة ،وا�ستنباط القيم الرتبوية الإ�سالمية ،باال�ستدالل
عليها من معاين ال�س�ؤال القر�آين.

و�أجاب البحث عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من �أنواع ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن

الكرمي؟  .وانبثق عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
♦ ♦ما القيم الرتبوية الدينية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
♦ ♦ما القيم الرتبوية اخللقية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
♦ ♦ما القيم الرتبوية الفكرية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
2 .2ما ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية امل�ستنبطة من �أ�ساليب ال�س�ؤال يف
القر�آن الكرمي؟ .
واعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي الذي يعتمد التحليل والتف�سري ،و�أ�سلوب
حتليل حمتوى امل�ضمون ،ومن ثم ا�ستنباط القيم الرتبوية باالعتماد على منهج اال�ستدالل
اال�ستنباطي.
وجاء البحث على �شكل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وانتهى بالعديد من النتائج،
والتو�صيات ،املنبثقة عن نتائجه.
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Abstract:
This research is titled: » The Islamic Educational Values inferred from
the meanings of the various ways of questioning in the Holy Quran. »
It aims to infer such values through meanings derived from the context
in Quranic verses in the various forms of questions. The importance of these
educational values stems from the significance of questions in learning and
teaching as well as gaining values and representing them.
The researcher conducted a comprehensive survey of the Quranic verses.
The survey took the form of a question including educational values in various
ways. He opted for some indicative models (20 types of questions expressed in
different ways) through which the educational values were inferred.
The research has answered the following main questions:
1. What are the educational values inferred from the various forms of
questions in the holy Quran? From this major question, emanated the
following minor ones:
♦♦ . What are the educational religious values inferred from the various
question forms in the holy Quran?
♦♦ . What are the educational moral values inferred from the various question
forms in the holy Quran?
♦♦ . What are the educational thinking values inferred from the various
question forms in the holy Quran?
2. What is the secret behind the educational values attraction inferred from
the various question forms in the holy Quran?
The researcher adopts the analytical descriptive method which depends
on analysis and logical explanation and consequently inferring the values
based on induction and deduction.
The research includes an introduction, followed by three chapters trying
to answer the main question raised and ends with a number of findings and
recommendations.
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مقدمة:
بحمد اهلل و�شكره �أبد�أ الكالم ،م�صلي ًا �أف�ضل ال�صالة ،وم�سلم ًا �أمت الت�سليم على خري
الأنام� ،سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعلى �آله و�صحبه الربرة الكرام ،وبعد:
فيعاين جمهور الطلبة يف املدار�س واجلامعات ،وكم كبري من �أفراد املجتمع الفل�سطيني،
واملجتمعات العربية الأخرى على اختالف مواقعها ،من الت�شتت والتمزق يف هذا الع�رص،
ب�سبب ما حملوه من قيم غريبة ،و�أفكار م�ستوردة ،غزت �أفكارهم و�سيطرت على عقولهم،
ف�سلبت منهم بع�ض منهجهم الأ�صيل ،وعقائدهم ال�سامية ،وقيمهم الرتبوية الإ�سالمية
الرفيعة ،وثقافتهم املنحدرة من منهج اهلل �سبحانه ،و�سنة ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم.
ولعل �أخطر ما يواجهه �شباب الع�رص بوجه عام ،وطلبة املدار�س واجلامعات ب�شكل
خا�ص ،هو فقدان الذات وغياب الأ�صالة ،وغزو الأبدال الثقافية املنحدرة من ثقافات غريبة
عن قيم املجتمع الإ�سالمي ،ب�سبب االنبهار باملدنية الغربية ،وفر�ض مناهج غريبة عليهم
يف ميدان الرتبية والتعليم والنظم التعليمية ،مما �شتت �أفكارهم ،و�أفقدهم الت�صور ال�صحيح
ملا يجب �أن تكون عليه قيمهم املنبثقة عن القيم الرتبوية الإ�سالمية ،التي من املفرت�ض �أن
يتزودوا بها من خالل الأ�رسة ،واملدار�س ،واجلامعات ،واملجتمع ،لكونهم م�سلمني ،ويعي�شون
يف جمتمعات �إ�سالمية ،تغذت بالقيم الإ�سالمية منذ قرون عديدة�( .إ�سماعيل. )2002 ،
ويف هذا ال�سياق �أ�شارت درا�سة (� )Marjoribanks,1976إىل �أن اخلربات التعليمية
املدر�سية ت�ؤثر فعال يف ت�شكيل �أو تغيري منظومة االجتاهات ،والقيم ذات العالقة بالن�شاطات
والأعمال املدر�سية.
والقيم و�سائط ت�شري �إىل الو�سط املمكن ،واحلدود التي يرتتب على الأفراد مراعاتها
عندما يرغبون يف �إقامة عالقات فيما بينهم� ،أو يقومون بها فعال ،وهي تفر�ض ذاتها،
لكونها و�سائل توا�صل وتبادل ي�صعب ف�صلها عن تطلعات الآخرين( .روزفرب. )2001 ،
“وللقيم دور رئي�س يف تكوين �شخ�صية الفرد وت�شكيل الطابع القومي �أو ال�شخ�صية
القومية” . )poris & Patrick, 2003; 32( .كما تتيح للفرد فر�صة التعبري عن نف�سه وحتدد
ت�رصفاته ،وتنظم �سلوكه ،وفق معايري و�أحكام حتقق له االحرتام وتقدير الآخرين ،كما
يتخذها الفرد معياراً من �أجل اتخاذ القرارات ،و�إجراء االختيارات ،كما �أن لها ت�أثرياً �سببي ًا
على ال�سلوك و�سمات ال�شخ�صية. )Muller, 1986( .
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وتنبع القيم من التفاعل االجتماعي بني الأفراد يف املجتمع ،ف�إذا ما وجد جمموعة
من الأفراد يف مكان ما ،جند �أنهم يتعاملون مع بع�ضهم ويحتكون فيما بينهم ،وتن�ش�أ بينهم
عالقات ويتعارفون على عادات وتقاليد موحدة ،ويتفاهمون مع بع�ضهم على �أ�سا�سها،
ويحافظون عليها ويدافعون عنها ،ويظهر كل ذلك يف �سلوكهم وت�رصفاتهم( .العاديل،
. )1992
وميكن القول �أي�ضا �إن القيم �أحكام مكت�سبة من الظروف االجتماعية ،يت�رشبها الإن�سان
ويحكم مبوجبها على ما حوله ،وحتدد جماالت تفكريه و�سلوكه ،وت�ؤثر يف عمله وتعلمه،
وتختلف درجة القيمة و�شدتها وحدتها باختالف املجتمعات ،كون القيمة اهتمام �أو اختيار
�أو تف�ضيل ي�صدر من الإن�سان على الأ�شياء ،باالعتماد على املعايري واملبادئ املو�ضوعية
من املجتمع الذي يحدد املرفو�ض واملرغوب( .نا�رص. )2001 ،
وعن طريق املالحظة املبا�رشة وغري املبا�رشة ،مت ر�ؤية الكثريين من رواد الرتبة
و�أ�ساتذتها ومفكريها يف جمتمعنا يتبنون املناهج والقيم الغربية ويعمقون وجودها يف
غري تربتها ،ويعتقدون �أنها معيار للتقدم الرتبوي وتطوير التعليم وبناء القيم احلديثة
وال�رضورية من وجهة نظرهم ملواجهة امل�ستجدات العلمية والتكنولوجية واملعرفية
ومتطلبات الع�رص ،دون الربط واملزج بني الأ�صالة واملعا�رصة�( .أبو العينني. )2003 ،
متنا�سني �أن القيم الرتبوية الإ�سالمية هي وحدها ال�صاحلة لكل زمان ومكان ،لكونها جتمع
بني الأ�صالة واملعا�رصةُ } .ق ْل �إِ َّن ُه َدى اللهّ ِ ُه َو ا ْل ُه َدى َو َل ِئ ِن ا َّت َب ْع َت �أَ ْه َواء ُهم َب ْع َد ا َّلذِي
َجاء َك مِ َن الْعِ ْل ِم َما َل َك مِ َن اللهّ ِ مِ ن َوليِ ٍّ َوالَ ن َِ�ص ٍري{ البقرة.120
ونظرا لأهمية القيم الرتبوية الإ�سالمية ،و�رضورتها ،وخ�صائ�صها ،وتفردها ،ومتيزها
عن بقية القيم ،فال بد من الأخذ بها وتعليمها وتثبيتها يف عقول الن�شء ،وقلوبهم ،نظرية
وتطبيقا ،لأنها قيم تت�صف بال�شمولية ،والثبات ،والتوازن ،وربانية امل�صدر ،وم�ستمدة من
كتاب اهلل �سبحانه ،و�سنة نبيه عليه ال�صالة وال�سالم� ،إ�ضافة �إىل م�صادر الت�رشيع املرتبطة
بهما ،كالقيا�س والإجماع( .اجلعفري. )2002 ،
وال �شك يف �أن القيم الإ�سالمية ،والر�ؤية الرتبوية الإ�سالمية ،قد ا�ستطاعت بعد
املجازفات والتجارب التاريخية املريرة التي عانت منها الب�رشية� ،أن تنقذ العقل امل�سلم
والوعي املعريف ب�شكل عام من االن�شطار الثقايف والرتبوي ،وخل�صت هذا العقل من �أن يكون
حم ًال لل�رصاع ،والتبعرث ،والتفتت بني الوحي والعقل� ،أو بني القدر واحلرية ،بني املعجزة
(ك�سنة خارقة)  ،وبني ال�سبب (ك�سنة جارية)  ،وجتعله يدرك �أن ال�سنة اخلارقة� ،أو املعجزة،
هي يف احلقيقة دليل على وجود اهلل وقدرته ،وهي من بع�ض الوجوه دليل على اطراد ال�سنن
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اجلارية والأ�سباب املو�صلة �إىل النتائج ،لأن القدرة على خرقها ال تكون �إال من الذي خلقها.
ت َد ل ُِ�س َّن ِة اللهَّ ِ َت ْبدِيالً{ الأحزاب62( .ر�شوان،
}�س َّن َة اللهَّ ِ فيِ ا َّلذِي َن َخ َل ْوا مِ ن َق ْب ُل َولَن جَ ِ
ُ
و�صالح. )2004 ،
ومن اجلدير بالذكر �أن القيم الرتبوية الإ�سالمية ،ت�ؤ�س�س �إىل ت�شكيل القيم الثقافية
والأخالقية ،لي�س باعتبارها قيما نظرية جمردة ،بل باعتبارها قوى وطاقات للتوجيه
والرت�شيد الإن�ساين ،كونها امل�س�ؤولة عن التغيري الالزم يف وعي الإن�سان و�شخ�صيته ،وبناء
نظام فاعل للقيم الثقافية ،ي�شكل البناء الأ�سا�سي لكامل املجتمع ون�شاطاته وتطلعاته.
(اجلالد. )2005 ،

خصائص القيم:
تتمثل خ�صائ�ص القيم فيما ي�أتي:
1 .1القيم جتريدية :لكونها معاين جمردة تت�سم باملو�ضوعية واال�ستقاللية ،والنافع

يبقى نافع ًا نفع ًا كلياً ،فالقيم لها معان كلية ومطلقة وجمردة ،ومرتبطة بالواقع وال�سلوك.
2 .2املعرفة بالقيم قبلية وت�سبق ال�سلوك :مبعنى �أن الإن�سان يدرك القيم بنوع من
الر�ؤيا الوجدانية والعاطفية القلبية ،مع عدم اال�ستغناء عن العقل ،ال�ست�شعار عظمة القيم.
(العاجز ،والعمري. )1999 ،
3 .3القيم تقت�ضي االختيار واالنتقاء :حيث �إنها ترتتب فيما بينها ترتيب ًا هرمياً ،بحيث
تهيمن بع�ض القيم على غريها �أو تخ�ضع لها ،لذا يكون هناك نوعان من القيم ح�سب الرتتيب
القيمي لها :قيم نهائية تطلب لذاتها ،وقيم و�سيطية تتحقق من خاللها القيم النهائية( .عبد
اهلل. )2008 ،
4 .4التدريج القيمي لي�س جامدا :فهو متحرك ومتفاعل نتيجة تفاعل الفرد مبحدداته
ال�شخ�صية ،مع املتغريات االجتماعية� ،أو ال�سياق االجتماعي نف�سه( .املخزومي. )2004 ،
5 .5للقيم عالقات فارقة :فهي تختلف عن العادة ،التي ت�شري �إىل منطية ب�سيطة� ،أو
تكون جمرد �سلوك متكرر لفرد معني بطريقة تلقائية يف مواقف خمتلفة ،بينما تت�ضمن
القيمة تنظيمات �أكرث تعقيداً و�أكرث جتريداً ،وتنطوي على �أحكام معيارية ،يتمكن الفرد من
خاللها التمييز بني اخلط�أ وال�صواب ،وبني اخلري وال�رش( .قمحية. )2003 ،
6 .6القيم ذاتية و�شخ�صية :حيث �إنها ترتبط ب�شخ�صية الإن�سان وذاته ،ويختلف الأفراد
يف تقدير �أهميتها تبع ًا لذواتهم و�شخ�صياتهم� ،إذ لي�س بال�رضورة �أن ما ي�سعد �شخ�ص ًا ما،
ي�سعد �شخ�ص ًا �آخر ،بل رمبا يثري يف الآخر الغ�ضب واال�شمئزاز �أو الرف�ض( .اخلوالده. )2003 ،
106

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )5نيسان 2014

7 .7القيم اجتماعية :لكونها تنطلق يف �إطار اجتماعي معني ،ووفق هذا الإطار ت�صدر
الأحكام على �سلوك الآخرين مبا يتنا�سب مع درجة القبول يف املجتمع�( .أبو جادو.)2004 ،

تصنيفات القيم:
ت�ؤثر القيم بدرجات خمتلفة يف �أفعالنا ،ويعود ذلك �إىل �أن القيم لي�ست مت�ساوية
يف الأهمية كونها تقع يف ترتيبات هرمية ،وميكن ت�صنيف القيم �إىل:
1 .1قيم فكرية :وهي القيم التي تنتج عن االجتاهات العقلية والفل�سفية للفرد ،وتهتم
ب�شكل خا�ص بالبحث عن احلقائق و�أ�سباب حدوثها ب�شكل منظم قابل للتطبيق.
2 .2قيم اقت�صادية :وهي التي ت�ؤدي اجتاهات عملية ،وتركز على النواحي االقت�صادية،
والأهداف ،وما ينتج عنها من مكا�سب مادية.
3 .3قيم �سيا�سية :وهي ما يتعلق مبظاهر ،القوة ،والنفوذ ،وال�سيطرة� ،سواء تعلق الأمر
بالفرد� ،أم اجلماعة( .املغربي. )2004 ،
4 .4قيم جمالية :وهي التي تتعلق باجلوانب الفنية ،واجلمالية ،يف احلياة من حيث
الت�شكيل ،والتن�سيق ،واالن�سجام يف التعبري ،واالبتكار ،والتذوق الفني( .فلية ،وعبد املجيد،
. )2005
5 .5قيم نظرية :وهي التي تعطي �أهيمه كبرية للو�صول �إىل احلقيقة ،من خالل املدخل
العقلي الناقد. )Robbins,1998( .
6 .6قيم االجتماعية :وهي كل ما يتعلق بالعالقات الإن�سانية ،وترابط املجتمع،
وتفاعالت الأفراد ،وما يرتتب على ذلك من مواقف �سلوكية متنوعة ،وفقا للظروف( .زيود،
. )2001
7 .7القيم اخللقية :هي جمموعة املبادئ والقواعد املنظمة لل�سلوك الإن�ساين التي
يحددها الوحي لتنظيم حياة الإن�سان ،وحتديد عالقته بغريه على نحو يحقق الغاية من
وجوده يف هذا العامل على �أكمل وجه ،بحيث تعمل ك�ضابط لتوجيه ال�سلوك الإن�ساين.
8 .8قيم دينية :وتت�ضمن االهتمام باملعتقدات والق�ضايا الروحية ،والغيبيات ،والبحث
يف حقائق الوجود ،و�أ�رسار الكون( .اجلالد. )2005 ،
وال �شك يف �أن القيم الدينية يف الإ�سالم م�ؤثرة ب�شكل كبري على القيم الأخرى يف
املجتمعات الإ�سالمية ،حيث ت�ؤ�س�س القيم ال�سيا�سية على القيم الدينية ،كما تعك�س النظم
التعليمية القيم الدينية الإ�سالمية ،واحلياة داخل الأ�رسة حمكومة بال�رشيعة ،والأخالق يف
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�أ�سا�سها امل�ستمدة من الأخالق الإ�سالمية ،ويتوقع �أن تعك�س ن�شاطات امل�سلم يف جمملها
القيم الإ�سالمية( .بيومي. )2002 ،
ويتعدى دور الدين يف ت�شكيل القيم الدينية �إىل ت�شكيل القيم الثقافية والرتبوية
والأخالقية ،التي ال بد �أن تكون منبثقة من الدين والعقيدة ،حيث ي�سهم الدين يف ت�شكيل
القيم ،باعتبارها قوى وطاقات للتوجيه والرت�شيد الإن�ساين ،وتقوم بدور فاعل يف الوجود
الإن�ساين ،لأنها امل�س�ؤولة عن التغيري الالزم يف وعي الإن�سان و�شخ�صيته ،وبناء نظام
فاعل للقيم الثقافية ،وت�شكيل البناء الأ�سا�سي للمجتمع ون�شاطاته وتطلعاته�( .أبو العينني
و�آخرون. )2003 ،

حاجة اإلنسان إىل القيم:
�إن معرفتنا لطبيعة الإن�سان وجوهره ،ووعينا باخل�صائ�ص التي متيزه ككائن كافة،
قد جتعل يف مقدورنا امتالك املفتاح الذي ندخل بو�ساطته �إىل �شخ�صيته ،وبالتايل التعامل
معها مبو�ضوعية وفهم ونفاذ ب�صرية ،حلل م�شكالته وفك عقدها ،ومن ثم �إطالق طاقاتها
لبناء �رصح املجتمع القوي ،وبقدر ما نخطئ الطريق ونبتعد عن الفهم املو�ضوعي ال�شامل،
بقدر ما نقع يف املزالق واملخاطر ،ما يعر�ض الإن�سان واملجتمع �إىل الدمار .والفهم
املو�ضوعي ال�شامل ،يعني بالأ�سا�س �أخذ الإن�سان يف �أبعاده املختلفة واملتكاملة املادية
}�ص ْب َغ َة اللهّ ِ
والروحية حتى ال نقع عر�ضة لت�شطري �شخ�صية الإن�سان ومتزيق �أو�صالهاِ .
َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن مِ َن اللهّ ِ ِ�ص ْب َغ ًة َون َْح ُن َل ُه َعا ِبدو َن{ البقرة�( .138شقري. )1992 ،
فهما دقي ًقا لنف�سية الإن�سان� ،أي جممل نوازعه و�أ�شواقه ،وبناء على
�إن الأمر يتطلب ً
هذا الفهم ،فال بد من القيام بعمل جا ًد لتوفري �أف�ضل الأو�ضاع و�أح�سن ال�رشوط التي ميار�س
فيها الإن�سان �إن�سانيته .ولن يت�أتى هذا العمل �إال �إذا قام امل�س�ؤولون عن تربية الأجيال بفرز
العوامل والعنا�رص التي تت�شابك وتت�ضافر ل�صنع الواقع احلايل وامل�ستقبل ،و�إعادة ت�شكيل
منظومة القيم الإ�سالمية املنبثقة من العقيدة الإ�سالمية ،التي م�صدرها الوحيد كتاب اهلل
و�سنة ر�سوله�} .أَلاَ َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو اللَّطِ يفُ الخْ َ ِبريُ{ امللك( .14القرن�شاوي ،و�آخرون،
. )1963
وعملية الفرز املذكورة� ،أو عملية التقومي للو�ضع املجتمعي ب�شكل كامل ،هي وحدها
و�ضوحا يف الر�ؤية،
التي تعطي القائمني على �أمر الرتبية القيمية وفق الر�ؤية الإ�سالمية
ً
عند ال�رشوع يف اخلطوات العملية يف �سبيل �إعادة البناء والإ�صالح ،وتدعيم هذا التجان�س
ون{
َاع ُب ُد ِ
وا�ستمراره على �أف�ضل الوجوه . } ِ�إ َّن َه ِذ ِه �أُ َّم ُت ُك ْم �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو�أَنَا َر ُّب ُك ْم ف ْ
الأنبياء.92
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مشكلة البحث:
ملا كان القر�آن الكرمي م�صدر فكر ومنهج حياة ،يتوىل تنظيم �ش�ؤون الأمة الفكرية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية ،واجلمالية ،والنظرية ،والدينية ،والأخالقية،
والرتبوية ،ف�إن قيمه الرتبوية امل�ستمدة وامل�ستنبطة من �أ�ساليب ال�س�ؤال يف ن�صو�صه،
و�آياته ،جلديرة بالتمعن والتدبر ،والتحليل واال�ستنباط ،لغر�س هذه القيم يف نفو�س الأجيال
ب�شكل عام ،والطلبة ب�شكل خا�ص ،من خالل املناهج الرتبوية ،ملا لها من �أثر عظيم يف
تكوين �شخ�صية الفرد امل�سلم واملجتمع امل�سلم ،وفق ما دعا �إليه القر�آن الكرميَ } .و ُن َن ِّز ُل
ني �إَ َّال َخ َ�سارا ً{ الإ�رساء.82
ني َوالَ َي ِزي ُد الظَّ المِ ِ َ
مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن َما ُه َو �شِ فَاء َو َر ْح َم ٌة ِّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
وانطالقا مما �سبق برزت حاجة ما�سة لتناول هذا املو�ضوع من خالل ا�ستنباط
القيم الرتبوية الإ�سالمية التي وردت يف م�ضامني الأ�سئلة الواردة يف �آيات القران الكرمي
ومعانيها ب�أ�ساليبها املتعددة واملتنوعة على وجه التخ�صي�صَ } ،و َل َق ْد �ضرَ َ ْبنَا لِلن ِ
َّا�س فيِ

َه َذا ا ْل ُق ْر� ِآن مِ ن ُك ِّل َم َثلٍ َو َلئِن ِج ْئ َت ُهم ِب�آ َيةٍ َل َيقُو َل َّن ا َّلذِي َن َك َفرُوا ِ�إ ْن �أَن ُت ْم ِ�إلاَّ ُم ْبطِ لُو َن{

الروم .58ملا فيها من عظة وعربة وحكمة وقيم �سامية ي�ستنري بها املعلمون ،واملربون،
وقادة الفكر ،و�أ�ساتذة اجلامعات ،والطلبة وكل من له عالقة بهذا املو�ضوع ،ومن هنا جاء
هذا البحث ليجيب عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

أسئلة البحث:
1 .1ما املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من �أنواع ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن
الكرمي؟  .وانبثق عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●ما القيم الرتبوية الدينية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
● ●ما القيم الرتبوية اخللقية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
● ●ما القيم الرتبوية الفكرية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي؟ .
2 .2ما ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية امل�ستنبطة من �أ�ساليب ال�س�ؤال يف
القر�آن الكرمي؟ .
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أهداف البحث:
1 .1ا�ستنباط املعاين الرتبوية من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن الكرمي.
2 .2ا�ستنباط القيم الدينية الرتبوية من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن
الكرمي.
3 .3ا�ستنباط القيم اخللقية الرتبوية من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن
الكرمي.
4 .4ا�ستنباط القيم الفكرية الرتبوية من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن
الكرمي.
5 .5اال�ستدالل على ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية الإ�سالمية ،ومتيزها عن
غريها من القيم الرتبوية الو�ضعية.

أهمية البحث:
ميكن �إبراز �أهمية البحث بالنقاط الرئي�سة الآتية:
1 .1يكت�سب هذا البحث �أهميته من �أهمية القيم الرتبوية الإ�سالمية ،امل�ستنبطة من معاين

ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القران الكرمي ،و�أهمية ذلك يف حياة الأفراد واملجتمعات
ُوها َع َل ْي َك ِبالحْ َِّق َف ِب�أَ ِّي َحدِيثٍ َب ْع َد اللهَّ ِ َو�آ َيا ِت ِه ُي�ؤْمِ نُو َن{
ات اللهَّ ِ َن ْتل َ
الإ�سالميةِ } .ت ْل َك �آ َي ُ
اجلاثية.6
2 .2وجود حاجة ملحة �إىل بعث القيم الرتبوية الإ�سالمية يف نفو�س الن�شء امل�سلم من
َّا�س
جديد ،بعد �أن غفلوا عنها ،ملواجهة حتديات الع�رص وم�ستجداته ال�ضاغطة} .ا ْقترَ َ َب لِلن ِ
�ضو َن{ الأنبياء.1
حِ َ�سا ُب ُه ْم َو ُه ْم فيِ غَ ْفلَةٍ َّم ْع ِر ُ
3 .3العودة �إىل القر�آن الكرمي ال�ستخال�ص القيم الرتبوية الإ�سالمية املحركة لل�سلوك
الإن�ساين من ن�صو�صه ،علها ت�سهم يف بناء ال�شخ�صية املتوازنة للفرد امل�سلم ،وتعينه على
التكيف مع طبيعة احلياة الواقعية التي يعي�شهاَ } .و ُن َن ِّز ُل مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن َما ُه َو �شِ فَاء َو َر ْح َم ٌة
ني �إَ َّال َخ َ�سارا ً{ الإ�رساء.82
ني َوالَ َي ِزي ُد الظَّ المِ ِ َ
ِّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
4 .4الأمل يف �أن تقدم للمعلمني و�أ�ساتذة اجلامعات واملتعلمني وكل من يهمه الأمر،
�صورة وا�ضحة عن القيم الرتبوية الإ�سالمية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال يف القر�آن الكرمي لتمثلها
وتعليمها ون�رشها والدفاع عنها.
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5 .5الأمل يف �أن يوفر هذا البحث الأر�ضية التي ميكنها امل�ساعدة يف تعديل �سلوك
الأفراد واجلماعات ،والن�شء واملتعلمني ،من خالل بناء منظومة قيمية تربوية �إ�سالمية
داخل الفرد واملجتمع�} .إِ َّن َهـ َذا ا ْل ُق ْر�آ َن ِي ْهدِي ِل َّلتِي هِ َي �أَ ْق َو ُم{ الإ�رساء.9
6 .6الأمل يف �أن يقدم ملتخذي القرار يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمعية ،معلومات
وقيم ًا مفيدة ،ميكن ا�ستخدامها يف بناء الربامج واملناهج التي من �ش�أنها تعزيز ال�سلوك
الإيجابي لدى املتعلمني والن�شء اجلديد والأفراد واملجتمعات كافة�} .أَف َُح ْك َم الجْ َاهِ ِل َّي ِة
َي ْبغُو َن َو َم ْن �أَ ْح َ�س ُن مِ َن اللهّ ِ ُحكْماً ِّل َق ْو ٍم ُيو ِقنُو َن{ املائدة.50

منهج البحث:
اعتمد الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يعتمد التحليل والتف�سري ،و�أ�سلوب
حتليل حمتوى امل�ضمون ،ومن ثم ا�ستنباط القيم الرتبوية ،باالعتماد على منهج اال�ستدالل
اال�ستنباطي.
وهذا يقت�ضي القيام بو�صف معنى ال�س�ؤال القر�آين وحتليله ،وا�ستنباط القيم الرتبوية
الإ�سالمية من معانيه و�أ�ساليبه املتعددة ،ومن ثم ا�ست�شفاف �آفاقها ،و�رس جاذبيتها ،واملدى
الذي يف و�سعها �أن تبلغه يف حتريك الإن�سان.

الإجراءات املتبعة:
1 .1اال�ستعانة بالقر�آن الكرمي ،لإجراء م�سح �شامل للأ�سئلة القر�آنية املتنوعة يف

القر�آن الكرمي ،ب�أ�ساليبها املتعددة ،وا�ستنباط الرتبوية الإ�سالمية املت�ضمنة يف معانيها
و�أ�ساليبهاَ } .و َل ْو َر ُّدو ُه �إىل ال َّر ُ�سولِ َو ِ�إلىَ �أُ ْوليِ الأَ ْم ِر مِ ْن ُه ْم َل َع ِل َم ُه ا َّلذِي َن َي ْ�ستَن ِبطُو َن ُه
مِ ْن ُه ْم{ الن�ساء .83ومن ثم اال�ستدالل من خاللها على ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم
الرتبوية الإ�سالمية.
2 .2البحث يف كتب التف�سري واللغة وامل�صادر واملراجع التي تخدم البحث.
3 .3اال�ستعانة مبا يلزم من املراجع والدرا�سات ال�سابقة املختلفة املتعلقة مبو�ضوع
ن�سا َن مِ ْن َعل ٍَق{ }2ا ْق َر ْ�أ َو َر ُّب َك
ا�س ِم َر ِّب َك ا َّلذِي َخ َلقَ{َ }1خ َل َق ْ إِ
البحث} .ا ْق َر�أْ ِب ْ
ال َ
ْ أَ
ن�سا َن َما مَ ْ
ال ْك َر ُم{}3ا َّلذِي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم{َ }4ع َّل َم ْ ِإ
ل َي ْع َل ْم{.5
ال َ

4 .4تق�سيم حمتوى البحث �إىل مقدمة وثالثة مباحث بالإ�ضافة �إىل اال�ستنتاجات
والتو�صيات.
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 املقدمة :ت�ضمنت عنوان البحث وم�شكلته و�أ�سئلته و�أهدافه و�أهميته ومنهجيته
و�إجراءاته وحتديد مفاهيمه الإجرائية والأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املتعلقة يف
جمال القيم الرتبوية والإ�سالمية.
 املبحث الأول :املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من معاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف
القر�آن الكرمي.
 املبحث الثاين :القيم الرتبوية الدينية ،واخللقية ،والفكرية امل�ستنبطة من معاين
ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن الكرمي.
 املبحث الثالث :ال�رس الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية الإ�سالمية ومتيزها عن
غريها من القيم الرتبوية الو�ضعية.
 اخلامتة :وفيها �أهم نتائج البحث ،والتو�صيات املنبثقة من نتائجه.

الدراسات السابقة:
1 .1درا�سة �شقري ( : )1992بعنوان اجتاهات الطلبة نحو القيم الإ�سالمية ،حيث ركز
الباحث فيها على �أهمية القيم الإ�سالمية يف بناء اجليل ،و�أو�صى مبزيد من الدرا�سات للقيم
الإ�سالمية لأهميتها يف احلياة.
2 .2درا�سة برومل ( : )Brummel, 1998وهي درا�سة نوعية لقيم التعليم لكل من
الوالدين واملربني يف املجتمعني الهندي والكندي ،وهدفت �إىل اختيار قيم تعليمية من قبل
الوالدين واملربني يف املجتمعني املذكورين ،ومعرفة مدى ت�أثري �أولياء الأمور ومدار�س
املجتمع على قيم الطلبة ،وتو�صلت الباحثة �إىل �أن التعاون العائلي املدر�سي هو الذي
ي�شجع على �إيجاد قيم م�شرتكة لدى الطلبة.
3 .3درا�سة �إ�سماعيل ( : )2002هدفت �إىل التعرف على القيم الرتبوية املمار�سة لدى
طالبات جامعة تعز باليمن من وجهة نظر الطالبات �أنف�سهن ،حيث قامت الباحثة بتطوير
ا�ستبانة موزعة على �أربعة �أبعاد من القيم هي( :القيم الفكرية والعقدية ،والقيم االجتماعية،
والقيم االقت�صادية ،والقيم اجلمالية)  ،وجاءت نتائج ترتيب القيم عند الطالبات كما ي�أتي:
(القيم الفكرية والعقدية ،القيم اجلمالية ،القيم االجتماعية ،والقيم االقت�صادية) .
4 .4درا�سة اجلعفري ( : )2002هدفت �إىل معرفة نظام القيم لدى طلبة جامعة ال�سلطان
قابو�س يف �سلطنة عمان ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن قيم الطلبة جاءت مرتبة تنازلي ًا ح�سب
�أهميتها حلياتهم ،كما ي�أتي( :القيم الدينية ،االجتماعية ،النظرية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية.
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واجلمالية) ومل تظهر الدرا�سة وجود فروق بني التخ�ص�صات العلمية ،والأدبية ،يف القيم
الدينية.
5 .5درا�سة قمحية ( : )2003حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن طلبة اجلامعات الفل�سطينية،
�أعطوا �أهمية �أكرث لقيمة التدين والعمل لليوم الآخر والأمن الأ�رسي واحرتام الذات ،يف حني
جاءت قيم ،االعرتاف االجتماعي ،وعامل ي�سوده اجلمال ،واملتعة وال�رسور بدرجة �أقل.
6 .6درا�سة اخلوالده : )2003( ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن درجة اعتقاد طلبة جامعة
الريموك يف الأردن ملنظومة القيم الأخالقية الإ�سالمية كانت عالية ،و�أن حالة االعتقاد
كانت �أعلى من حالة املمار�سة على �أر�ض الواقع.
7 .7درا�سة ر�شوان وح�سن ( : )2004هدفت �إىل معرفة منظومة القيم لدى ال�شباب يف
�ضوء التحدي التكنولوجي يف جامعة �أ�سيوط ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن بعد القيم الدينية
قد جاء يف املرتبة الأوىل ،يليها القيم اخللقية ثم االقت�صادية ثم الثقافية ثم االجتماعية
و�أخريا القيم ال�سيا�سية ،ومل تظهر نتائج الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائيا بني الطلبة
والطالبات فيما يتعلق بنوع الكلية.
8 .8درا�سة املخزومي ( : )2004هدفت �إىل التعرف �إىل القيم املَدعاة لدى طلبة
جامعة الزرقاء الأهلية يف �ضوء بع�ض املتغريات ،و�أظهرت النتائج �أن جماالت القيم جاءت
على الرتتيب الآتي( :القيم الفكرية والعقدية ،القيم االجتماعية ،القيم اجلمالية ،والقيم
االقت�صادية)  .كم ًا �أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة
القيم الرتبوية لدى طلبة جامعة الزرقاء الأهلية من وجهة نظرهم ،تعزى ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي.
9 .9درا�سة عبد اهلل ( : )2008هدفت �إىل معرفة طبيعة القيم وامل�ستجدات العاملية التي
يواجهها ال�شباب و�أثرها على التغيري يف �أن�ساقهم القيمية ،يف ثالث كليات( :كلية نظرية،
وكلية علمية نظرية ،وكلية علمية)  ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن القيم جاءت مرتبة تنازليا
كالآتي( :القيم الدينية ،واخللقية ،واالقت�صادية ،والثقافية ،واالجتماعية ،وال�سيا�سية) ،
و�أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا تبعا ملتغري اجلن�س ونوع الكلية.
ويظهر من عر�ض نتائج الدرا�سات ال�سابقة ت�صدر القيم الدينية والرتبوية الإ�سالمية
للقيم الأخرى �سواء كانت �سيا�سية �أم اقت�صادية �أم اجتماعية �أم جمالية �أم ثقافية .كما يغلب
على معظمها عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتغريات املختلفة تعزى ملتغري
اجلن�س �أو الكلية �أو التخ�ص�ص �أو امل�ستوى الأكادميي لعينات الدرا�سات.
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وهذه النتائج امل�ستخل�صة من الدرا�سات البحثية والعلمية ت�ؤكد �أهمية القيم الرتبوية
الإ�سالمية امل�ستنبطة من القر�آن الكرمي ودورها يف نفو�س الأفراد واملجتمعات على اختالف
م�شاربها ،ما يعك�س الأهمية وال�رضورة امللحة والواجب ال�رشعي والأخالقي على الرتبويني
واملفكرين و�أرباب الأ�رس لتبني القيم الرتبوية الإ�سالمية ومتثلها نظرية وتطبيقا ،وجتذيرها
وتعليمها ،واحل�ض على ممار�ستها ،والبناء عليها يف عملية �إعداد الن�شء ،والأجيال احلالية
وامل�ستقبلية�} .ضرَ َ َب اللهَّ ُ َم َثالً َّر ُجالً فِي ِه �شرُ َكَاء ُمتَ�شَ اك ُِ�سو َن َو َر ُجالً َ�سلَماً ِّل َر ُجلٍ َه ْل
ان َم َثالً الحْ َ ْم ُد للِهَّ ِ َب ْل �أَكْثرَ ُُه ْم لاَ َي ْع َل ُمو َن{ الزمر.29
َي ْ�س َت ِو َي ِ

التعريفات اإلجرائية (حتديد مفاهيم البحث):
1 .1القيمة :مفهوم له امتداد يطال خمتلف جماالت ن�شاط الإن�سان ،ويتعدد تبع ًا
لفاعليته ،وتت�ضمن تنظيمات �أكرث تعقيداً من ال�سلوك املتكرر و�أكرث جتريداً ،كما �أنها
تنطوي على �أحكام معيارية للتمييز بني ال�صواب واخلط�أ واخلري وال�رش ،ومتثل معايري عامة
و�أ�سا�سية ي�شارك فيها �أع�ضاء املجتمع ،وت�سهم يف حتقيق التكامل وتنظيم �أن�شطة الأع�ضاء،
و تختلف من حيث طبيعتها وعمقها و�إمكاناتها يف الت�أثري لدى التحول �إىل �أمناط �سلوكية
يف دنيا الواقع ،وتتفق مع العادات واالجتاهات يف كونها دوافع وطاقات لل�سلوك ،تت�أثر
بال�سياق الثقايف للمجتمع.
2 .2القيم الرتبوية الإ�سالمية :منظومة من املعتقدات والقناعات امل�ستنبطة من
م�ضامني ومعاين ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتنوعة يف القر�آن الكرمي على �شكل قيم تربوية،
حتتاجها الأ�رس امل�سلمة والأنظمة التعليمية يف البالد الإ�سالمية والعربية لتن�شئة �أبنائها
عليها ،وت�ضمينها يف مناهجها الدرا�سية وبراجمها التعليمية ،وتر�سيخها يف �سلوك الطلبة
ومنظومتهم القيمية ،مبا ي�ساعد على زيادة قدرة الفرد على التفاعل مع بيئته والتكيف
معها ،والتعامل مع املحيطني به ،وم�ساعدتهم على �ضبط �سلوكهم وفق مقت�ضيات عقيدتهم
الإ�سالمية.
3 .3الرتبية :عملية �إعداد املواطن الذي ي�ستطيع التكيف مع املجتمع الذي ين�ش�أ فيه،
بحيث تعمل على ت�شكيل ال�شخ�صية الإن�سانية يف �أدوار املطاوعة الأوىل ،على �أ�سا�س ما
ي�سود املجتمع من معتقدات دينية ،و تنظيمات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،وتعمل
على املحافظة على الرتاث الثقايف ،ونقله من جيل �إىل جيـــل مبا يف ذلك القيم الأخالقية،
كما تعمل على تطوير هذا الواقع الثقايف ملا ينبغي �أن يكون ،وتقوم على �أ�سا�س تنمية
القدرات الكاملة لكل �شخ�ص ،كفرد وع�ضو يف جمتمع �أ�سا�سه الت�ضامن ،وتقوم على الإ�سالم
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عقيدة و�رشيعة ومنهج حياة ،وت�صطبغ ب�صبغته وتت�صف بخ�صائ�صه املتميزة ،كالوحدانية
والإيجابية والتوازن والثبات.
4 .4الأ�سلوب القر�آين :هو طريقة اختيار الألفاظ وت�أليفها ،للتعبري بها عن املعاين
بق�صد الإي�ضاح والت�أثري.
5 .5املنهج الو�صفي :هو طريقة من طرق التحليل والتف�سري ب�شكل علمي منظم من
�أجل الو�صول �إىل �أغرا�ض حمددة ،ويعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات ،ثم مقارنتها
وحتليلها وتف�سريها ،للو�صول �إىل تعميمات مقبولة ،و�ضبط الدالالت امل�ستنبطة من خالل
التتبع الدقيق جلزئياتها ومراعاة �سياقاتها الن�صية ،ال�شيء الذي ي�ساعد على ا�ستخال�ص
�أحكام تقريرية تنعت امل�صطلحات والق�ضايا ،ا�ستناداً �إىل حقائقها الوجودية والواقعية.
ات ثالث :ال ّتف�سري ،وال ّنقد،
6 .6املنهج التحليلي :يقوم هذا املنهج على
عملي ٍ
ّ
ب�رشح وحتليل الن�صو�ص وت�أويل م�شتبهاتها بحمل بع�ضها على
واال�ستنباط ،وذلك
َ
ل�ضم امل�ؤتلف وف�صل املختلف ،حتى ت ّت�ضح
ٍ
بع�ض ،تقييداً و�إطالق ًا �أو تخ�صي�ص ًا وتعميماًّ ،
لتبدو ب�صورةٍ وا�ضحة وجلية ومتكاملة.
م�شكالتها ،وتنك�شف مبهما ُتها،
َ
7 .7املنهج اال�ستداليل اال�ستنباطي :هو دليل يتخذ فيه التفكري طريقه من العام �إىل
اخلا�ص ،ومن الكل �إىل اجلزء ،ومن املبد�أ العام �إىل التطبيقات اجلزئية باالعتماد على كلية
عقلية عامة (املقدمات) ت�ستنبط من خاللها النتائج اجلزئية اخلا�صة.

املبحث األول:
املعاني الرتبوية املستنبطة من معاني السؤال بأساليبه املتعددة يف القرآن الكريم:
يراعي القر�آن الكرمي حال املخاطبني يف �آياته ،في�شتد تارة ويلني �أخرى ،تبع ًا ملا
يقت�ضيه حالهم ،ويتبني ذلك ويت�ضح يف ثنايا �سوره و�آياته املكية منها واملدنية ،كالوعد
والوعيد والت�سامح والت�شديد والأخذ والرد واجلذب وال�شد ،والرتغيب والرتهيب ،والثواب
والعقاب ،ويناجي العاطفة والعقل كي يتعاونا على معرف احلق وي�ستجيبا لنداء ال�سماء.
وقد راعى الن�ص القر�آين الأ�ساليب كلها فاتبع �أ�سلوب احلوار والتقرير واال�ستفهام
والتوبيخ والتنبيه والتعجب وغريها من الأ�ساليب التي تقيم احلجة على املخاطب لت�صحيح
ما اعوج من ت�صوراته ،حيث �إن هذه الأ�ساليب �أجدى من �أ�ساليب ال�رسد املبا�رش واخلرب
امللقن يف ميدان الرتبية والتوجيه ،ثم جتد الن�ص القر�آين يجنح �إىل الإكثار من الأ�ساليب
اال�ستفهامية حينما يكون اخلطاب متعلق ًا بامل�ؤمنني الذين يردون على خطابه و�أ�سلوبه
بكلمتي �سمعنا و�أطعنا.
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ولهذا جاء �أ�سلوب اال�ستفهام يف الن�ص القر�آين مبعان عدة منها:
1 .1اال�ستفهام التقريري :كما ورد يف قوله تعاىل لال�ستدالل على البعث الأخروي} :
ن�سا ُن �أَن ُيترْ َ َك ُ�س ًدى{� }36أَ مَ ْ
ل َي ُك نُطْ َف ًة ِّمن َّمن ٍِّي يمُ ْ نَى{ُ }37ث َّم كَا َن
�أَ َي ْح َ�س ُب ْ إِ
ال َ
الُن َثى{� }39أَ َل ْي َ�س َذ ِل َك ِبقَا ِد ٍر
َع َل َق ًة ف ََخ َل َق ف ََ�س َّوى{ }38ف ََج َع َل مِ ْن ُه ال َّز ْو َجينْ ِ ال َّذ َك َر َو ْ أ
َعلَى �أَن ُي ْح ِي َي المْ َ ْوتَى{�( .40سورة القيامة ،الآية . )40 -36وبهذا يكون اال�ستفهام

التقريري �أبلغ يف اال�ستدالل و�أقوى يف احلجة و�إلزام اخل�صوم املنكرين من التقرير ال�رصيح
املبا�رش.
ال ِب ِل َك ْيفَ
2 .2اال�ستفهام الإنكاري :كما ورد يف قوله تعاىل�} :أَف اََل َين ُظرُو َن �إىل ْ إِ

ال�س َماء َك ْيفَ ُر ِف َع ْت{َ }18و�إِلىَ الجْ ِ َبالِ َك ْيفَ ن ُِ�ص َب ْت{َ }19و�إِلىَ
ُخ ِلق َْت{َ }17و�إِلىَ
َّ
�ض َك ْيفَ ُ�سطِ َح ْت{�( .20سورة الغا�شية . )20 -17 ،والإنكار هنا ابلغ من الإنكار
ْأ
الَ ْر ِ

ال�رصيح ملا فيه من حتريك لقوة العقل وتن�شيط لدافع حب اال�ستطالع ،و�شد االنتباه �إىل
عظمة املخلوقات التي ميرون عنها غافلني.
3 .3اال�ستفهام التعجبي :الذي جاء لتعجيب املخ ِاٍطبني كما جاء يف قوله تعاىل:

} ُق ْل َه ْل مِ ن �شرُ َ َك�آ ِئكُم َّمن َي ْب َد�أُ الخْ َ ْل َق ُث َّم ُيعِ ي ُد ُه ُق ِل اللهّ ُ َي ْب َد�أُ الخْ َ ْل َق ُث َّم ُيعِ ي ُد ُه َف�أَنَّى
ُت�ؤْ َفكُو َن{�( .34سورة يون�س . )34 ،فاال�ستفهام يف قوله تعاىلَ } :ف َ�أنَّى ُت ْ�ؤ َفكُو َن{ ،فيه

�إنكار الواقع من اخللق وا�ستبعاده والتعجب منه ،وفيه من املبالغة ما لي�س يف توجيه
الإنكار �إىل نف�س الفعل بعدما ت�ضح باملقابلة واال�ستدالل قدرة اخلالق عز وجل على اخللق
والتكوين وعجز غريه من املخلوقات.
4 .4واملتفح�ص للمعاين الرتبوية لل�س�ؤال و�أ�ساليبه يف القر�آن الكرمي ،يجد �أن الأ�سئلة
معان و�أ�ساليب جمة ومتعددة ومتنوعة وفقا للهدف والغاية
الواردة يف القر�آن ذات
ٍ
واملق�صود ،فهي تخاطب النا�س كل وفق حاجته وت�صوراته وميوله ومعتقداته و�أفكاره،
لتعيد املخطئ �إىل جادة ال�صواب ،وتزيد املوقن �إميانا وتعينه على تثبيت معتقداته
ال�صحيحة وت�صوراته الوا�ضحة و�أفكاره النرية ،وتت�ضمن هذه املعاين الرتبوية لل�س�ؤال
و�أ�ساليبه املتعددة ،جمموعة من القيم الرتبوية الإ�سالمية التي ميكن ا�ستنباطها من املعاين
الرتبوية لل�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتنوعة .حيث تناول الباحث جمموعة من الأ�سئلة الواردة يف
الآيات القر�آنية ب�أ�ساليب متعددة ومتنوعة ثم حلّل م�ضامني هذه الأ�سئلة باال�ستدالل على
معانيها الرتبوية ،ومن مناذج �أنواع ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه املتعددة يف القر�آن الكرمي ما ي�أتي:
�1 .1س�ؤال اال�ستنكار :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا مِ َ
ل َتقُولُو َن َما لاَ
َت ْف َعلُو َن{ .ال�صف.2
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املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن يتطابق القول مع الفعل والنظرية مع
التطبيق� ،إذا ال معنى للقول الذي يتبعه فعل ينق�ضه وال ين�سجم معه ،بل �إن ذلك �صفة �سلبيه
ت�سلب �صاحبها احرتام النا�س وثقتهم به و�سماعهم لقوله ،فالقول والفعل متالزمان ال
ينف�صالن عن بع�ضهما بع�ضاً ،وال خري يف الأول �إذا مل يتبعه الثاين ويالزمه يف كل الأوقات.

�2 .2س�ؤل التوبيخ :مثال ذلك قوله تعاىل�} :أَ َف َغيرْ َ دِي ِن اللهّ ِ َي ْبغُو َن َو َل ُه �أَ ْ�س َل َم َمن فيِ
�ض طَ ْوعاً َو َك ْرهاً َو ِ�إ َل ْي ِه ُي ْر َج ُعو َن{ �آل عمران.83
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
َّ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي :اال�ست�سالم واالنقياد والطاعة ملا جاء به
دين اهلل �سبحانه على ل�سان �أنبيائه ور�سله دون اعرتا�ض �أو مقاومة �أو �إنكار ،لأن من مل ي�أت
طائع ًا �أتى مكرهاً ،و�شتان بني الإتيان بالطاعة واالنقياد والإذعان والر�ضى والقبول ،وبني
الإكراه والغ�صب والتوبيخ لعدم القدرة على التحدي والرف�ض.

�ض اللهّ َ َق ْر�ضاً َح َ�سناً
}من ذَا ا َّلذِي ُي ْق ِر ُ
�3 .3س�ؤال الت�شويق :مثال ذلك قوله تعاىلَّ :
�ض َو َي ْب ُ�سطُ َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعو َن{ البقرة.245
َف ُي�ضَ اعِ َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعافاً َك ِث َري ًة َواللهّ ُ َي ْق ِب ُ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن من يقدم اخلري والعطاء لعباد اهلل
مبتغيا بذلك وجهة اهلل ،ف�سينال اجلزاء من جن�س العمل ولكن ب�أ�ضعاف م�ضاعفة.

ال ْح َ�سا ُن{
ان ِ�إلاَّ ِْ إ
}ه ْل َج َزاء ِْ إ
ال ْح َ�س ِ
�4 .4س�ؤال النفي :مثال ذلك قوله تعاىلَ :

الرحمن.60

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أنه ال ينال الإح�سان واخلري من اهلل �إال من
قام بعمل فيه �إح�سان �أوال ،ومن يزرع ال�شوك ال يجني العنب ،بل يجني العنب من زرع العنب
�أوال ،وهنا يكون اجلزاء من جن�س العمل �أي�ضا.

نت َتكُو ُن
�5 .5س�ؤال التعجب :مثال ذلك قوله تعاىل�} :أَ َر�أَ ْي َت َم ِن ات ََّخ َذ ِ�إ َل َه ُه َه َوا ُه �أَ َف�أَ َ
َع َل ْي ِه َوكِيالً{ الفرقان43

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إذا وجدت من هو م�رص على معتقداته
و�أفكاره وت�صوراته املخالفة للحق والفطرة واخللق والدين ،ويجعل من هوى النف�س
مرجعيته ومنطلقاته ،فال تن�صب نف�سك وكيال عنه وم�س�ؤو ًال عن ت�رصفاته و�سلوكه ،وال
غيه وهوى نف�سه و�ضالله بالقوة وال�شدة والعنف ،بل يتوجب عليك تقدمي
حتاول ردعه عن ّ
الن�صح والإر�شاد وتبيان احلق له فقط ،ثم تركه وراء اختيارهَ } .و َل ْو �شَ اء َر ُّب َك لآ َم َن َمن فيِ
ني{ يون�س.99
الأَ ْر ِ
َّا�س َحتَّى َيكُونُواْ ُم�ؤْمِ ِن َ
�ض ُك ُّل ُه ْم َجمِيعاً �أَ َف َ�أ َ
نت ُت ْك ِر ُه الن َ
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�6 .6س�ؤال التمني :مثال ذلك قوله تعاىل} :قَالُوا َر َّبنَا �أَ َم َّتنَا ا ْث َن َتينْ ِ َو�أَ ْح َي ْي َتنَا ا ْث َن َتينْ ِ
وج ِّمن َ�س ِبيلٍ {غافر.11
ف ْ
َاعترَ َ ْفنَا ِب ُذنُو ِبنَا َف َه ْل �إىل ُخرُ ٍ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن االعرتاف بالذنب والرتاجع عنه ف�ضيلة
من الف�ضائل ،على �أن يكون هذا يف وقته وقبل فوات الأوان� ،أي قبل الغرغرة وخروج الروح
من اجل�سد ،حيث �إن لكل حدث زمان ًا معين ًا يبد�أ مع ح�صول الفعل والذنب ،وينتهي بانق�ضاء
الأجل ،وهذا ما ي�ستدعي االعرتاف بالذنب والتوبة والندم واال�ستغفار يف احلياة الدنيا وقبل
املمات ،لأن الدنيا دار عمل وال ح�ساب والآخرة دار ح�ساب وال عمل.

�7 .7س�ؤال الت�سوية :مثال ذلك قوله تعاىل} :قَالُوا َ�س َواء َع َل ْينَا َ�أ َو َعظْ َت َ�أ ْم مَ ْ
ل َتكُن
ني{ ال�شعراء.136
ِّم َن ا ْل َواعِ ظِ َ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن و�صول الإن�سان يف غيه ومعتقده
و�ضالله �إىل مرحلة الكفر والعناد ي�ؤدي به �إىل عدم اال�ستماع للموعظة والن�صيحة مهما
كانت مكانة قائلها �أو املتحدث بها ،بحيث يكون �سماعها كعدمه ال يقدم وال ي�ؤخر ،وهنا
ال بد للنا�صح �أن يدرك يقينا بان دوره غري مقبول على الإطالق و�أن جهده ذاهب �سدى ال
حمالة ،لأن القلوب القا�سية ال تقبل الرتهيب وال الرتغيب ملا علق بها من ق�سوة وغلظة
وفقدان ب�صرية.

�8 .8س�ؤال التقرير :مثال ذلك قوله تعاىل} :قَا َل ا َّلذِي َن َي ُظ ُّنو َن �أَ َّن ُهم ُّمالَقُو اللهّ ِ كَم ِّمن
ال�صا ِب ِري َن{ البقرة249
ِفئَةٍ َقلِيلَةٍ غَ َل َب ْت ِف َئ ًة َك ِثريَ ًة ِب�إِذ ِْن اللهّ ِ َواللهّ ُ َم َع َّ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن الأمور والأ�شياء والوقائع ال تقا�س
بامليزان املادي والكمي فقط ،بل ال بد من �أخذ امليزان الروحي واملعنوي والكيفي بعني
االعتبار وقبل غريه من املوازين ،ال �سيما �أن ال�شواهد التاريخية �أثبتت �أن الإميان وال�صرب
والتقوى والتوكل على اهلل وحب ال�شهادة يف �سبيل اهلل مع اال�ستعداد املادي امل�ستطاع ،هي
ال�سبيل �إىل الفوز والن�رص والنجاح والغلبة بغ�ض النظر عن تفوق امليزان املادي والكمي يف
العدد والعدة عند من يعتمد عليه وي�ستعني به.

�9 .9س�ؤال التهكم :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :و ِ�إذَا َر�أَ ْو َك �إِن َيتَّخِ ُذو َن َك �إِلاَّ ُهزُوا ً �أ َ َه َذا ا َّلذِي
َب َع َث اللهَّ ُ َر ُ�سوالً{ الفرقان.41

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن اهلل �سبحانه قد خلق اخللق وق�سم بينهم
العطايا كل ح�سب م�شيئته واختياره ،فمنهم من �أعطاه العلم ومنهم من �أعطاه املال ومنهم
من �أعطاه النفوذ واجلاه وال�سلطان ،ومنهم من �أختاره حلمل ر�سالته �إىل خلقه ،وعلى النا�س
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فرادى �أو جماعات �أن يعوا جيدا الدور املنوط بكل من هذه املكرمات والعطاءات وليحذروا
من حتقري ما خلق اهلل وما جاءت به م�شيئته ،فرب �أ�شعث �أغرب ذي �ضمرين ال ي�ؤبه له،
لو اق�سم على اهلل لأبره .فقيمة الإن�سان عند اهلل ثم عند عباده تكمن يف الدور الذي ي�ؤديه
وباجلوهر الروحي الذي ميلكه ال باملظهر اخلارجي والنفوذ وال�سلطان واجلاه واملالَ } .يا

َّا�س ِ�إنَّا َخ َل ْقنَاكُم ِّمن َذ َك ٍر َو�أُن َثى َو َج َع ْلنَا ُك ْم �شُ ُعوباً َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َرفُوا ِ�إ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم
�أَ ُّي َها الن ُ
عِ ن َد اللهَّ ِ �أَ ْتقَا ُك ْم �إِ َّن اللهَّ َ َعلِي ٌم َخ ِبريٌ{ احلجرات.13
�ض َو�أَن َز َل
ال�س َما َواتِ َو َْ أ
ال ْر َ
�1010س�ؤال التعظيم :مثال ذلك قوله تعاىل�} :أَ َّم ْن َخ َل َق َّ
َات َب ْه َجةٍ َّما كَا َن َل ُك ْم �أَن تُن ِبتُوا �شَ َج َر َها �أَ�إِ َل ٌه
ال�س َما ِء َماء َف�أَن َب ْتنَا ِب ِه َح َدا ِئ َق ذ َ
َلكُم ِّم َن َّ
َّم َع اللهَّ ِ َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدلُو َن{ النمل60

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن اخلالق واملخلوق ال يت�ساويان وال
يتكاف�أن ،وال يقارن بع�ضهما ببع�ض ،بل ال يت�ساوى القوي مع ال�ضعيف واخلالق مع
املخلوق والقادر مع املحتاج لقدرة غريه ،وهذا ي�ستدعي من املخلوق ال�ضعيف املحتاج
�إىل قدرة من هو �أقوى منه� ،أن يعرتف بعجزه و�ضعفه وقلة حيلته وحاجته املا�سة �إىل من
هو �أقدر منه على تنظيم �ش�ؤون حياته والغاية منها ،و�أ�سباب خلقه وبدايته ونهايته ،وعلى
ال�ضعيف العاجز القا�رص �أن ين�صاع لتعليمات وتوجيهات وقوانني اخلالق ال�صانع القوي
القادر وتعظيمه.

�1111س�ؤال الوعيد :مثال ذلك قوله تعاىل�} :أَ مَ ْ
ني{ املر�سالت.16
ل ُن ْهلِكِ َْ أ
ال َّو ِل َ
املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن املا�ضي مبا فيه مل يعد يفيدنا يف
�شيء ،اللهم �إال ا�ستخال�ص العرب والدرو�س امل�ستفادة منه ،والبحث عن �أ�سبابه ومدخالتة
وعملياته وخمرجاته والنتائج التي �آل �إليها ،كي ُي�ستفاد من احلدث ملا فيه م�صلحة
احلا�رض وامل�ستقبل ،وجتنب االجنرار �إىل التحدي واملكابرة واملعاندة غري حم�سوبة النتائج
واملتعار�ضة مع �سنن الكون و�سنن التاريخ ، ،وال يلدغ امل�ؤمن من جحر واحد مرتني.
�1212س�ؤال اال�ستي�ضاح :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :ي ْ�س َ�ألُو َن َك َع ِن الخْ َ ْم ِر َوالمْ َ ْي�سرِ ِ ُق ْل
َّا�س َو ِ�إ ْث ُم ُه َما �أَ ْكبرَ ُ مِ ن َّن ْفعِ ِه َما َو َي ْ�س َ�ألُو َن َك َماذَا ُين ِفقُو َن ُق ِل
فِي ِه َما ِ�إ ْث ٌم َك ِبريٌ َو َمنَا ِف ُع لِلن ِ
ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك ُيبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ُم الآ َياتِ َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّكرُو َن{ البقرة.219

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن كثرياً من الأمور التي تختلط على
النا�س ،فال يعرفون ب�سبب هذا اخللط ما ي�رضهم وما ينفعهم ،وما �أحل لهم وما حرم عليهم،
فيقعون يف ال�رضر والإثم والعدوان والظلم لأنف�سهم ولغريهم ،وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون
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�صنعا ،ولهذا يتوجب على الإن�سان �أن ي�س�أل عما �شك يف �صحته ،وعما غم�ض عليه فهمه،
وعما قلت به معرفته ،حتى يقطع ال�شك باليقني وي�أخذ حظه من اخلري امل�صفى من ال�رش،
وال�صح اخلال�ص من اخلط�أ والنافع اخلايل من ال�ضار ،وال�س�ؤال املوجه لأهل الذكر والعلم
واملعرفة واالخت�صا�ص ميثل ن�صف العلم لل�سائل.

�1313س�ؤال اال�ستبطاء :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :و َيقُولُو َن َمتَى َه َذا ا ْل َو ْع ُد �إِن كُن ُت ْم
ني{ �سب�أ.29
َ�صا ِد ِق َ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن التعجل والت�رسع وال�شك من طباع
الغالبية العظمى من النا�س ،حيث �إنهم يحر�صون على معرفة النتائج ب�رسعة ،وجني نتاج
العمل بعجلة دون الأخذ بقيم الت�أين وال�صرب والتحمل ،على الرغم مما لهذه القيم من �أهمية
بالغة يف احلياة و�رضورة من �رضوراتها ،وهذا ما ي�ستدعي من الإن�سان التجمل بهذه القيم،
وعدم التعجل يف قطف النتائج املرجوة ،اللهم �إال �إذا كان التعجل مل�صلحة اخلري الوا�ضح
واملعروف امل�ستبني ،فخري الرب عاجله ،و�إال ففي الت�أين ال�سالمة ويف العجلة الندامة .وما
خلق اهلل ال�سموات والأر�ض يف �ستة �أيام �إال دليل على التدرج والتاين ،وعدم اال�ستعجال يف
ر�ؤية النتائج املرغوبة ،وهو القادر على �أن يقول لل�شيء كن فيكون.

�1414س�ؤال العر�ض والتنبيه :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا َه ْل َ�أ ُد ُّل ُك ْم
ِيم{ ال�صف.10
َعلَى جِتَا َرةٍ ت ِ
ُنجيكُم ِّم ْن َع َذ ٍاب �أَل ٍ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن ا�ستخدام عن�رص الت�شويق عند عر�ض
ق�ضية معينة ،يثري انتباه املتلقي وي�شده ملعرفة ما يريد املتكلم �إي�صاله ،فيتوجه ب�سمعه
وب�رصه وي�ستجمع مداركه لي�ستمع �إىل اجلواب الكامن وراء العر�ض برتكيز تام و�شغف كامل،
ويع ّد هذا النوع من الأ�سئلة ،مهم ًا و�رضوري ًا و�أ�سا�سي ًا ومفيداً يف عملية التعلم والتعليم ،ملا
له من دور فاعل يف �إي�صال املعرفة والفهم �إىل املتلقي ب�سهولة وي�رس وو�ضوح.

اءه ْم َر ُ�سو ٌل
�1515س�ؤال اال�ستبعاد :مثال ذلك قوله تعاىل�} :أَنَّى َل ُه ُم ال ِّذ ْك َرى َو َق ْد َج ُ
ني{ الدخان.13
ُّم ِب ٌ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أنه حينما يتم تق ّدم ق�ضية من الق�ضايا �أو
�أمر من الأمور للنا�س ،مدعمة بالرباهني والأدلة الوا�ضحة البينة التي ال غمو�ض فيها وال
لب�س على من ي�صدع بها ويبلغها ،ثم ميتنع املتلقون عن الت�صديق والفهم والر�ضا والقناعة
مبا قيل لهم ،فحينها ال �رضورة لإعادة تو�ضيحها وطرحها وتبيان �أدلتها وبراهينها مرة
�أخرى ،لأن ذلك ي�صب يف �إ�ضاعة الوقت وهدر اجلهد فيما ال طائل من وراءه.
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�1616س�ؤال التهويل :مثال ذلك قوله تعاىل} :الحْ َا َّق ُة{َ }1ما الحْ َا َّق ُة{َ }2و َما �أَ ْد َرا َك
َما الحْ َا َّق ُة{ 3احلاقة (. )3 -1

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن تكرار الكلمة مرات عدة على �شكل
�س�ؤال ،وت�أكيده يثري االهتمام ،ويبعث يف النف�س اخلوف والرهبة والتحذير من اخلطر الداهم،
ويثري فيه الرغبة �إىل التعرف على م�صدر هذا اخلوف و�أ�سبابه ونتائجه ،لتخل�ص املتلقي
منه وجتنبه الوقوع فيه ،ويف هذا املقام يح�رض املتلقي ذهنه وملكاته العقلية وحوا�سه
ملعرفة هذا اخلطر الداهم و�سبل جتنبه �أو االقرتاب منه ،والبحث عن الو�سائل التي من �ش�أنها
ا�ستبعاده والتخل�ص من تبعاته.

�1717س�ؤال الأمر :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :و َل َق ْد َي�سرَّ ْنَا ا ْل ُق ْر�آ َن لِل ِّذ ْك ِر َف َه ْل مِ ن ُّم َّد ِك ٍر{

القمر.17

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن القر�آن هو �أ�صدق املرجعيات للنا�س
يف هذا الكون لأنه ال ي�أتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه .وهو كالم اهلل �سبحانه املنزه
عن كل عيب ونق�ص ،وهو �أ�صدق الكالم وفيه كل ما يحتاجه �إليه الإن�سان من منهج يف هذه
احلياة ،و�أن كل من يت�صدى لأحكامه وت�رشيعاته ،وينق�ض ما جاء فيه من عقائد و�أحكام
وت�رشيعات ،ما هو �إال �إن�سان �ضال م�ضل فا�سد مف�سد �أعمى الب�صرية والب�رص ،و�أما من �أخذ
به يف ت�رصيف �ش�ؤون حياته وفهم �أخرته والغاية من وجوده على �سطح هذا اجلزء من
الكون ،ف�إنه را�شد وعاقل ومفكر ومدبر يعرف ما له وما عليه ،كما �أنه �إن�سان نافع لنف�سه
ولغريه ،وقادر على القيام بدوره الذي وجد من �أجله ،دون ت�صادم مع �سنن الكون وطبيعة
احلياة ،وناج مب�شيئة اهلل يوم القيامة من غ�ضب اهلل وعذابه وناره ،وفائز بنعيمه وجنانه.

�1818س�ؤال التحقري :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :وقَالُوا َمالِ َه َذا ال َّر ُ�سولِ َي�أْ ُك ُل الطَّ َعا َم
وَيمَ ْ �شِ ي فيِ ْ أَ
اق َل ْولاَ �أُن ِز َل �إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َيكُو َن َم َع ُه َنذِيرا ً{ الفرقان.7
ال ْ�س َو ِ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :أن الإن�سان املكلف بحمل الر�سالة ال بد
�أن يكون �شبيه ًا مبن يبلغهم ر�سالته يف كل �شيء حتى يكون قدوة لهم و�أ�سوة يف تطبيق
ما يدعو �إليه ،و�إن اختالف النوع بني حامل الر�سالة وبني املكلفني باتباعها ،ي�ؤدي �إىل
قيام احلجة من املكلفني على �صاحب التكليف لكونه يختلف عنهم يف طبيعته ،وميوله،
و�أفكاره ،وحاجاته البيولوجية وقدراته ال�شخ�صية وال�سنن االجتماعية والكونية التي حتيط
به ،مما ي�ضعف املر�سل �أمام املر�سل �إليهم ،ويكون ذلك مدعاة للف�شل وال�سخرية واال�ستهزاء
والتحقري ورف�ض القبول.
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�1919س�ؤال الإثبات واالفتخار :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :ونَا َدى ِف ْر َع ْو ُن فيِ َق ْومِ ِه قَا َل
ت ِري مِ ن تحَ ْ تِي �أَف اََل ُت ْب�صرِ ُو َن{ الزخرف.51
َيا َق ْو ِم �أَ َل ْي َ�س ليِ ُم ْل ُك مِ �صرْ َ َو َه ِذ ِه َْ أ
ال ْن َها ُر جَ ْ

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن الغرور والكرب مدعاة لبعد الإن�سان عن
فهم نف�سه وذاته وقدراته ودوره ،وهي ال�سبيل املو�صل �إىل التعايل والفخر واالعتزاز الزائف
الذي ال يقوم على قاعدة �صلبة وال �أ�سا�س متني ،بل ي�ؤدي ب�صاحبه �إىل الوقوع يف املزالق
واملخاطر وفقدان ال�سيطرة ،ومن ثم النهاية امل�ؤملة وال�سقوط واالندحار ،لأن هذا امل�صري
للمتكربين هو �سنة من �سنن اهلل يف هذا الكون وقد قيل ال تكرب فاهلل �أكرب.

ال�س َع ِة
�2020س�ؤال التخ�صي�ص :مثال ذلك قوله تعاىلَ } :ولاَ َي�أْ َت ِل �أُ ْولُوا ا ْلف َْ�ض ِل مِ ن ُك ْم َو َّ
اج ِري َن فيِ َ�س ِبي ِل اللهَّ ِ َو ْل َي ْعفُوا َو ْل َي ْ�صف َُحوا �أَلاَ
ني َوالمْ ُ َه ِ
�أَن ُي ْ�ؤتُوا �أُ ْوليِ ا ْل ُق ْر َبى َوالمْ ََ�سا ِك َ
تحُ ِ ُّبو َن �أَن َي ْغ ِف َر اللهَّ ُ َل ُك ْم َواللهَّ ُ غَ فُو ٌر َّرحِ ي ٌم{ النور.22

املعاين الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال هي� :إن النا�س يف جمملهم درجات يعلو بع�ضهم
فوق بع�ض فيما يتعلق ب�أخالقهم ودرجة �إميانهم وت�ضحياتهم وتفاعلهم مع املجتمع الذي
يعي�شون فيه ،وهذا ما مييزهم عن غريهم ويرفع من �ش�أنهم ،ويقدمهم يف ال�صف الأول
ليكونوا قدوة ومثا ًال ُيحتذى لغريهم من النا�س ،ولكون ه�ؤالء قد خ�صهم اهلل بهذه ال�سمات،
وال�صفات ،والف�ضائل والدرجات ،والقلوب الطيبة والعقول النرية والنفو�س ال�سامية،
فال بد �أن ينعك�س عليهم بالتمايز يف حمل القيم واملعتقدات واالجتاهات ،وتطبيق هذه
القيم واملعتقدات واالجتاهات ،على �شكل �سلوك واقعي م�ستدام ،ميثل �صفاتهم و�أخالقهم
وت�صوراتهم ورفعة درجاتهم ،ومن هنا ي�أتي �أهمية الدور املطلوب منهم ،مبا يتفق مع ما
ملكوه وحازوا عليه وعرفوا به ،لهذا يكون اخلطاب املوجه لهم من�سجم ًا مع �شخ�صياتهم
التي يحملونها ،لأنهم الأوىل بالتطبيق والتنفيذ والطاعة واالنقياد لأمر اهلل �سبحانه ،لأن
اهلل عامل ب�أقوالهم و�أفعالهم و�رسهم وعالنيتهم.
واملتفح�ص لأدوات ال�س�ؤال واال�ستفهام فيما �سبق ذكره من �آيات الأ�سئلة القر�آنية ،يجد
�أنها قد تنوعت بتنوع �أ�ساليب ال�س�ؤال والغاية من معناه والقيمة الرتبوية التي يت�ضمنها
ومنها�( :أفال ،ف�أنى ،مل� ،أفغري ،من ذا ،من ،هل ،فهل� ،أم ،كم� ،أهذا� ،أمن� ،أمل ،ماذا ،متى� ،أنى،
ما ،مال� ،ألي�س� ،أال) .
نخل�ص يف �ضوء املعطيات �آنفة الذكر� ،إىل �أن القيم الرتبوية الإ�سالمية تتمحور حول
الكليات اخلم�س التي هي( :حفظ الدين والنف�س والعقل واملال والن�سل) وما يتعلق بها من
احتياجات وحت�سينات ،و�أنها تتحرك يف �إطار العقيدة� ،أي يف �إطار الت�صور ال�شمويل الذي
مينحه الإ�سالم للإن�سان ،فهو املهماز الذي يحفز تلك القيم ومينحها قوة الدفع ،وبدونها
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يظل الإن�سان ملت�صق ًا بالأر�ض ،را�سفًا يف �أغالل املاديات ،بعيدا عن فطرته التي فطر اهلل
النا�س عليها ،ويظل قلق ًا ومرتبكاً ،وبعيداً عن الهدوء النف�سي والطم�أنينة املطلوبة والراحة
املن�شودة ،التي يحتاجها كي يوازن بني احتياجاته الروحية ،واملادية ،يف هذه احلياة.

املبحث الثاني:
القيم الرتبوية ،الدينية ،واخللقية ،والفكرية ،املستنبطة من معاني السؤال بأساليبه
املتعددة يف القرآن الكريم:
♦

♦�أوالً -القيم الدينية:

1 .1قيمة ال�سمع والطاعة لنداء ال�سماء�} .أَ َف َغيرْ َ دِي ِن اللهّ ِ َي ْبغُو َن َو َل ُه �أَ ْ�س َل َم َمن فيِ
�ض طَ ْوعاً َو َك ْرهاً َو ِ�إ َل ْي ِه ُي ْر َج ُعو َن{ �آل عمران.83
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
َّ
�ض اللهّ َ َق ْر�ضاً َح َ�سناً
}من ذَا ا َّلذِي ُي ْق ِر ُ
2 .2قيمة الإح�سان �إىل اخللق ابتغاء وجه اهللَّ .
�ض َو َي ْب ُ�سطُ َو�إِ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعو َن{ البقرة.245
َف ُي�ضَ اعِ َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعافاً َك ِثريَ ًة َواللهّ ُ َي ْق ِب ُ
ال ْح َ�سا ُن{ الرحمن.60
ال ْح َ�س ِ
ان �إِلاَّ ْ إِ
}ه ْل َج َزاء ْ إِ
3 .3قيمة اجلزاء من جن�س العملَ .
نت
4 .4قيمة عدم الإكراه والغ�صب يف الدعوة �إىل اهلل�} .أَ َر�أَ ْي َت َم ِن ات ََّخ َذ �إِ َل َه ُه َه َوا ُه �أَ َف َ�أ َ
َتكُو ُن َع َل ْي ِه َوكِيالً{ الفرقان43
 .5 .5قيمة االعرتاف بالذنب والرتاجع عنه والتوبة الن�صوح ورد املظامل لأ�صحابها
َاعترَ َ ْفنَا ِب ُذنُو ِبنَا
قبل فوات الوقت املحدد} .قَالُوا َر َّبنَا �أَ َم َّتنَا ا ْث َن َتينْ ِ َو�أَ ْح َي ْي َتنَا ا ْث َن َتينْ ِ ف ْ
وج ِّمن َ�س ِبيلٍ { غافر.11
َف َه ْل �إىل ُخرُ ٍ
6 .6قيمة الكيف مع الإميان ال الكم مع الكفر} .قَا َل ا َّلذِي َن َي ُظ ُّنو َن �أَ َّن ُهم ُّمالَقُو اللهّ ِ كَم
ال�صا ِب ِري َن{ البقرة.249
ِّمن ِفئَةٍ َقلِيلَةٍ غَ َل َب ْت ِف َئ ًة َك ِثريَ ًة ِب�إِذ ِْن اللهّ ِ َواللهّ ُ َم َع َّ
7 .7قيمة التقوىَ } .و�إِذَا َر َ�أ ْو َك ِ�إن َيتَّخِ ُذو َن َك ِ�إلاَّ ُهزُوا ً �أَ َه َذا ا َّلذِي َب َع َث اللهَّ ُ َر ُ�سوالً{
الفرقان.41

8 .8قيمة ال�صفح عن النا�س مقابل نيل مغفرة اهللَ } .ولاَ َي ْ�أ َت ِل ُ�أ ْولُوا ا ْلف َْ�ض ِل مِ ن ُك ْم
اج ِري َن فيِ َ�س ِبي ِل اللهَّ ِ َو ْل َي ْعفُوا َو ْل َي ْ�صف َُحوا
ني َوالمْ ُ َه ِ
ال�س َع ِة �أَن ُي ْ�ؤتُوا �أُ ْوليِ ا ْل ُق ْر َبى َوالمْ ََ�سا ِك َ
َو َّ
�أَلاَ تحُ ِ ُّبو َن �أَن َي ْغ ِف َر اللهَّ ُ َل ُك ْم َواللهَّ ُ غَ فُو ٌر َّرحِ ي ٌم{ النور.22
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♦ ♦ثانياً -القيم اخللقية:
1 .1قيمة ال�صدق والوفاء بالعهد والوعد والعقدَ } .يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا مِ َ
ل َتقُولُو َن َما
لاَ َت ْف َعلُو َن{ .ال�صف.2
2 .2قيمة حتمل عناد املعاندين وعدم ا�ستعجال جني النتائج} .قَالُوا َ�س َواء َع َل ْينَا
�أَ َو َعظْ َت �أَ ْم مَ ْ
ني{ ال�شعراء.136
ل َتكُن ِّم َن ا ْل َواعِ ظِ َ
3 .3قيمة ال�صرب والت�أين وعدم اال�ستعجال يف قطف النتائج والت�شكيك يف ح�صولها.
ني{ �سب�أ.29
} َو َيقُولُو َن َمتَى َه َذا ا ْل َو ْع ُد �إِن كُن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
4 .4قيمة التخل�ص جنون العظمةَ } .ونَا َدى ِف ْر َع ْو ُن فيِ َق ْومِ ِه قَا َل َيا َق ْو ِم �أَ َل ْي َ�س ليِ
ُم ْل ُك مِ �صرْ َ َو َه ِذ ِه ْ أَ
ت ِري مِ ن تحَ ْ تِي �أَف اََل ُت ْب�صرِ ُو َن{ الزخرف.51
ال ْن َها ُر جَ ْ
♦ ♦ثالثاً -القيم الفكرية:
ال�س َما ِء
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
الَ ْر َ
�ض َو َ�أن َز َل َلكُم ِّم َن َّ
1 .1قيمة الفكر الواعي الناقد�} .أَ َّم ْن َخ َل َق َّ
َات َب ْه َجةٍ َّما كَا َن َل ُك ْم �أَن تُن ِبتُوا �شَ َج َر َها �أَ�إِ َل ٌه َّم َع اللهَّ ِ َب ْل ُه ْم
َماء َف�أَن َب ْتنَا ِب ِه َح َدا ِئ َق ذ َ
َق ْو ٌم َي ْع ِدلُو َن{ النمل .60فكرية
2 .2قيمة احلذر واال�ستفادة من �أخطاء النف�س و�أخطاء الغري�} .أَ مَ ْ
ني{
ل ُن ْهلِكِ َْ أ
ال َّو ِل َ

املر�سالت.16

3 .3قيمة املعرفة بال�س�ؤال واال�ستف�سار لقطع ال�شك باليقنيَ } .ي ْ�س�أَلُو َن َك َع ِن الخْ َ ْم ِر
َّا�س َو�إِ ْث ُم ُه َما �أَ ْكبرَ ُ مِ ن َّن ْفعِ ِه َما َو َي ْ�س�أَلُو َن َك َماذَا
َوالمْ َ ْي�سرِ ِ ُق ْل فِي ِه َما �إِ ْث ٌم َك ِبريٌ َو َمنَا ِف ُع لِلن ِ
ُين ِفقُو َن ُق ِل ا ْل َع ْف َو َك َذ ِل َك ُيبينِّ ُ اللهّ ُ َل ُك ُم الآ َياتِ َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّكرُو َن{ البقرة.219
4 .4قيمة الت�شويق يف العر�ض ل�شد انتباه امل�ستمع للجوابَ } .يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آَ َمنُوا َه ْل
ِيم{ ال�صف. .10
�أَ ُد ُّل ُك ْم َعلَى جِتَا َرةٍ ت ِ
ُنجيكُم ِّم ْن َع َذ ٍاب �أَل ٍ
5 .5قيمة عدم هدر الوقت يف احلوار بوجود الرباهني والأدلة القاطعة�} .أَنَّى َل ُه ُم
ني{ الدخان.13
ال ِّذ ْك َرى َو َق ْد َجاء ُه ْم َر ُ�سو ٌل ُّم ِب ٌ
6 .6قيمة الرتهيب امل�ستند �إىل احلقائق} .الحْ َا َّق ُة{َ }1ما الحْ َا َّق ُة{َ }2و َما �أَ ْد َرا َك
َما الحْ َا َّق ُة{ 3احلاقة ( . )3 -1فكرية
7 .7قيمة االعتماد الكلي على املرجعية الكاملة اخلالية من النق�صَ } .و َل َق ْد َي�سرَّ ْنَا
ا ْل ُق ْر�آ َن لِل ِّذ ْك ِر َف َه ْل مِ ن ُّم َّد ِك ٍر{ القمر.17
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8 .8قيمة دح�ض احلجة باحلجة املماثلةَ } .وقَالُوا َمالِ َه َذا ال َّر ُ�سولِ َي�أْ ُك ُل الطَّ َعا َم
وَيمَ ْ �شِ ي فيِ ْ أَ
اق َل ْولاَ �أُن ِز َل ِ�إ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َيكُو َن َم َع ُه َنذِيرا ً{ الفرقان.7
ال ْ�س َو ِ

املبحث الثالث:
السر الكامن وراء جاذبية القيم الرتبوية اإلسالمية ومتيزها عن غريها من القيم الرتبوية
الوضعية:
لقد زود اهلل الإن�سان بالقابليات التي تكاد تكون مطلقة للنمو والنهو�ضَ } :واللهّ ُ

ُون �أُ َّم َها ِت ُك ْم الَ َت ْع َل ُمو َن �شَ ْيئاً َو َج َع َل َل ُك ُم ال َّْ�س ْم َع َوالأَ ْب َ�صا َر َوالأَ ْف ِئ َد َة
�أَخْ َر َجكُم ِّمن ُبط ِ
َل َع َّل ُك ْم تَ�شْ ُكرُو َن{ النحل .7ومكنه من الأدوات املعرفية التي ترقى بوعيه وا�ستيعابه

وت�أهيله للقيام مبهمته ،وحتقيق �إن�سانيته ،كما حدد له املجاالت املجدية للبحث والتفكري
والنظر ،وجعل عامل ال�شهادة من الو�سائل املعينة على �إدراك عامل الغيب ،حماية مللكاته
من التبعرث والهدر وال�ضالل ،وجعل ت�شغيل العقل والنظر يف نف�سه وما حوله ،للتعرف على
العواقب ور�صد النتائج ك�سبيل من �سبيل املعرفة احلقيقية والإميان ال�صحيح وحتقيق
اليقني ،وجعل التعليم وحت�صيل املعرفة من الفرو�ض العينية ،واعترب ذلك واج ًبا عليه ولي�س
ح ًقا له فقط ،و�أثاب على التفكري وممار�سة النظر وبذل اجلهد ،حتى لو كان اجتها ًدا خاط ًئا،
لأن اخلط�أ يف النهاية هو �إحدى الطرق املو�صلة �إىل ال�صواب.
ومن خالل الف�صل ال�سابق وامل�سح ال�شامل للقيم الرتبوية امل�ستنبطة من ال�س�ؤال
ب�أ�ساليبه املتنوعة من القر�آن الكرمي من جهة ،ومن بع�ض �آيات القر�آن الكرمي من جهة
�أخرى ،يتبني بو�ضوح �رس اجلاذبية التي تتمتع بها القيم الإ�سالمية بطريقة يطبعها التوازن
وال�شمول ،واحلركية والإيجابية ،حيث ميكن اال�ستدالل على هذا ال�رس الكامن وراء جاذبية
القيم الإ�سالمية من خالل فهم املعاين القر�آنية التي تقود املتفح�ص �إىل ا�ستخراج ال�صور
الداللية لها من كتاب اهلل عامة ،ومعاين ال�س�ؤال يف بع�ض الآيات القر�آنية خا�صة ،كما

ي�أتي:
1 .1ارتباطها القوي بالفطرة التي هي اخلزان �أو الينبوع الذي ي�صدر عنه ال�سلوك

مدعوما يف ذلك ب�ضوابط الإرادة واحلرية التي ال تتعار�ض يف �شيء ،مع االلتزام
الإن�ساين،
ً
َ
َّا�س َع َل ْي َها لاَ َت ْبدِي َل
ب�ضوابط ال�رشعَ } .ف�أ ِق ْم َو ْج َه َك لِل ِّدي ِن َحنِيفاً فِطْ َر َة اللهَّ ِ ا َّلتِي َف َط َر الن َ
َّا�س لاَ َي ْع َل ُمو َن{ الروم.30
لخِ َ ل ِْق اللهَّ ِ َذ ِل َك ال ِّدي ُن ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن �أَكْثرَ َ الن ِ
2 .2قدرتها يف التعبري عن نف�سها يف مناذج جم�سدة غاية يف الت�سامي والعلو ،حتى
اج ِري َن ا َّلذِي َن �أُخْ ِر ُجوا
جاز �أن ي�سمى جيل ال�صحابة باجليل القر�آين الفريد} .ل ْل ُف َق َراء المْ ُ َه ِ
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د .عبد عطا اهلل حمايل

مِ ن دِيا ِرهِ ْم َو�أَ ْم َوا ِل ِه ْم َي ْب َتغُو َن ف َْ�ضالً ِّم َن اللهَّ ِ َو ِر ْ�ض َواناً َو َين�صرُ ُو َن اللهَّ َ َو َر ُ�سو َل ُه �أُ ْو َل ِئ َك ُه ُم
ال�صا ِدقُو َن{َ }8وا َّلذِي َن َت َب َّو�ؤُوا ال َّدا َر َو ْ ِإ
اج َر ِ�إ َل ْي ِه ْم َولاَ
ميا َن مِ ن َق ْب ِل ِه ْم ُيحِ ُّبو َن َم ْن َه َ
ال َ
َّ
َ
ُ
ا�ص ٌة
َي ِج ُدو َن فيِ ُ�ص ُدو ِرهِ ْم َح َ
ما �أوتُوا َو ُي�ؤْ ِثرُو َن َعلَى �أن ُف�سِ ِه ْم َو َل ْو كَا َن ِب ِه ْم َخ َ�ص َ
اج ًة مِّ َّ
َو َمن ُيوقَ �شُ َّح َن ْف�سِ ِه َف ُ�أ ْو َل ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{ احل�رش .9
3 .3قدرتها على توليد ر�ؤى وو�سائل ومناهج تربوية قادرة على انت�شال الإن�سان من

�أزمته ،وتخلي�صه من ال�رصاع واالن�شطار الثقايف ،وتطوير خ�صائ�صه و�صفاته ،وا�ست�شعار
م�س�ؤوليته جتاه نف�سه و�أمته والب�رشية جمعاءَ } .و ُن َن ِّز ُل مِ َن ا ْل ُق ْر� ِآن َما ُه َو �شِ فَاء َو َر ْح َم ٌة
ني �إَ َّال َخ َ�سارا ً{ الإ�رساء.82
ني َوالَ َي ِزي ُد الظَّ المِ ِ َ
ِّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
4 .4ت�ؤكد على التزام املنهج العلمي يف النظر واال�ستدالل والك�شف واملالحظة والربهان،
بحيث ت�ضبط م�سرية الإن�سان العملية ب�أهدافها ومقا�صدها اخلريةُ } .ق ْل َه ْل َي ْ�س َت ِوي ا َّلذِي َن
اب{ الزمر.9
َي ْع َل ُمو َن َوا َّلذِي َن لاَ َي ْع َل ُمو َن �إِ مَّنَا َي َت َذ َّكرُ �أُ ْولُوا ْ أ
الَ ْل َب ِ
5 .5تقوي �صلة الإن�سان امل�سلم باهلل عز وجل� ،إىل الدرجة التي جتعله يراقبه يف ال�رس
والعلن ،يف كل حركاته و�سكناته ،فهو ال يقدم على �شيء �إال وهو يراعي حرمة اهلل ويرجو
�ساخرا :مل ت�شككون يف اهلل،
له وقاراً ،وقد ورد عن الأديب الفرن�سي ال�شهري “فولتري” قوله
ً
ولواله خلانتني زوجتي و�رسقني خادمي! ويقول �آخر� :إين ال �أعتقد يف وجود جهنم ،ولكن
�أعتقد �أن الفكرة عنها قد باعدت بني كثري من النا�س ،وبني ارتكاب ال�رش.

ان �أَ ْن �آمِ نُواْ ِب َر ِّب ُك ْم َف�آ َمنَّا َر َّبنَا َفاغْ ِف ْر َلنَا
مي ِ
َّ }6 .6ر َّبنَا �إِ َّننَا َ�س ِم ْعنَا ُمنَادِياً ُينَادِي ِللإِ َ
ُذنُو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َ�س ِّي َئا ِتنَا َو َت َو َّفنَا َم َع الأ ْب َرا ِر{ �آل عمران.193
7 .7حترر امل�سلم من ال�شعور باخلوف على احلياة� ،أو اخلوف على الرزق� ،أو اخلوف

على املكانة واملـركز ،فاحلياة بيد اهلل ،لي�س ملخلوق قدرة على �أن ينق�ص هذه احلياة �ساعة
�أو بع�ض �ساعة} .قُل لَّن ُي ِ�صي َبنَا ِ�إ َّال َما َكت ََب اللهّ ُ َلنَا ُه َو َم ْوالَنَا َو َعلَى اللهّ ِ َف ْل َي َت َو َّك ِل
المْ ُ�ؤْمِ نُو َن{ التوبة51
8 .8متثل ن�س ًقا من املعطيات املعرفية القادرة مبجرد التعامل املخل�ص الذكي املتب�رص
معها� ،أن تهز عقل الإن�سان و�أن تفجر ينابيعه وطاقاته ،و�أن تخلق يف تركيبه خا�صية
الت�شوق املعريف لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع و�أ�شياء.} ِ�إ مَّنَا َيخْ �شَ ى اللهَّ َ مِ ْن عِ َبا ِد ِه
ا ْل ُع َل َماء �إِ َّن اللهَّ َ َع ِزيزٌ غَ فُو ٌر{ فاطر.28
9 .9تهيمن على النف�س الإن�سانية وتغر�س يف �أعماقها رهافة يف احل�س و�شفافية
ا�س ال َّت ْق َو َى َذ ِل َك َخيرْ ٌ َذ ِل َك مِ ْن �آ َياتِ اللهّ ِ َل َع َّل ُه ْم َي َّذ َّكرُو َن{
يف الذوق وال�ضمريَ } .و ِل َب ُ
الأعراف.26
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1010تت�ضمن �صبغة اجتماعية وا�ضحة ،هدفها تنظيم احلياة يف املجتمع الإ�سالمي على
�أ�سا�س مبادئ العدل وامل�ساواة واحلق التي جاء بها الإ�سالم ،بحيث ال ترتك الأفراد يكتفون
بالوقوف عند حدودهم ،فذلك حد �أدنى ،بل �إنهم ليتجاوزون ذلك �إىل تقدمي العون �إىل
بع�ضاَ } .و َت َعا َونُواْ َعلَى ا ْل ِّرب َوال َّت ْق َوى َوالَ َت َعا َونُواْ
بع�ضا ،وتفريج كرب بع�ضهم ً
بع�ضهم ً
َاب{ املائدة.2
َعلَى ا ِلإ ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان َوا َّتقُوا ْ اللهّ َ ِ�إ َّن اللهّ َ �شَ دِي ُد الْعِ ق ِ
1111جتعل من املنهج الرتبوي الإ�سالمي كيان ًا مرتابط الأجزاء ،تت�شابك فيه العقيدة مع
العبادات ،وهذه مع الأخالق ،والكل فيها يعطينا تلك الثمرة الطيبة التي هي الإن�سان امل�سلم،
ت ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي
وبالنتيجة املجتمع الإ�سالمي الفا�ضل} .ا ْل َي ْو َم �أَ ْك َمل ُْت َل ُك ْم دِي َن ُك ْم َو َ�أ مْ َ
يت َل ُك ُم الإِ ْ�سالَ َم دِيناً{ املائدة.3
َو َر ِ�ض ُ
1212ا�ستئ�صال نزعات ال�رش من النفو�س ،املتمثلة يف الظلم واجلربوت والت�سلط على
رقاب النا�س وال�سعي �إىل ا�ستعبادهم و�إذاللهم لإ�شباع النزوات الفردية املري�ضةَ } .يا �أَ ُّي َها

ني{
ني ِبا ْلق ِْ�سطِ �شُ َه َداء للِهّ ِ َو َل ْو َعلَى �أَن ُف�سِ ُك ْم �أو ا ْل َوا ِل َد ْي ِن َوالأَ ْق َر ِب َ
ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ كُونُوا ْ َق َّوامِ َ

الن�ساء.135
1313جتمع �شتات الإن�سان وتركز طاقاته و�إمكانياته حول نواة واحدة هي الوالء هلل
عز وجل وابتغاء وجهه الكرمي�} .إِ مَّنَا َو ِل ُّي ُك ُم اللهّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه َوا َّلذِي َن �آ َمنُواْ ا َّلذِي َن ُيقِي ُمو َن
ال�صالَ َة َو ُي�ؤْتُو َن ال َّزكَا َة َو ُه ْم َرا ِك ُعو َن{ املائدة.55
َّ
�1414إحداث التجان�س يف الرغبات بني �أفراد املجتمع الواحد ،وما يتبع ذلك من �إقامة
االن�سجام والتكامل بني الإن�سان والكون ،بحيث ي�سريان ب�إيقاع متوازن ،جن ًبا �إىل جنب،
ون{
َاع ُب ُد ِ
نحو حتقيق مراد اهلل يف الوجود�} .إِ َّن َه ِذ ِه �أُ َّم ُت ُك ْم �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو�أَنَا َر ُّب ُك ْم ف ْ
الأنبياء.92
1515حتقيق العبودية اخلال�صة هلل يف حياة الإن�سان على م�ستوى الفرد واجلماعة
اع ُب ُدواْ
مهماته املختلفة لعمارة الكون وفق ال�رشيعة الإلهيةَ } .و ْ
والإن�سانية ،وقيام الإن�سان َّ
اللهّ َ َوالَ ُت�شرْ ِ كُوا ْ ِب ِه �شَ ْيئاً{ الن�ساء.36
�1616صياغة ال�شخ�صية الإ�سالمية وفق ن�سق متكامل من العنا�رص التي تغذي بناء تلك
ال�شخ�صية يف جميع �أبعادها املتفاعلة ،بحيث تنه�ض مبهامها على الوجه الأكمل ،مبا
يحقق للإن�سان �إن�سانيته ككائن حظي بالتكرمي من اهلل عـز وجل ،هذا التكرمي الذي جت�سد
مبنحة العقل و�أمانة اال�ستخالف يف الأر�ضَ } .و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم َو َح َم ْلن ُ
َاه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ
م ْن َخ َل ْقنَا َت ْف ِ�ضيال{ الإ�رساء.70
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َاهم ِّم َن الطَّ ِّي َباتِ َوف ََّ�ض ْلنَا ُه ْم َعلَى َك ِث ٍري مِّ َّ
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1717تت�صف بالكمال ،لأنها تنبع من املذهبية الكاملة ،لأن م�صدرها هو اهلل عز وجل
الذي يعلم خبايا الإن�سان والكون و�سننه ،التي يف �إطارها يتحرك الإن�سان وميار�س وظيفته
يف احلياة�} .أَلاَ َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو اللَّطِ يفُ الخْ َ ِبري{ امللك.14
1818تقوم بال�رشع وفيه تعطي �أكلها ،وبغريه ال يقوم لها كيان وال ينت�رش لها �إ�شعاع
ُوها َع َل ْي َك ِبالحْ َِّق َف ِب�أَ ِّي َحدِيثٍ َب ْع َد اللهَّ ِ َو�آ َيا ِت ِه
ات اللهَّ ِ َن ْتل َ
يف دنيا الإن�سانِ } .ت ْل َك �آ َي ُ
ُي�ؤْمِ نُو َن{ اجلاثية.6
1919تنظم عالقة الإن�سان بربه ،وعالقة الإن�سان بنف�سه وعالقة الإن�سان ب�أخيه الإن�سان.

اع ُب ُدوا َر َّب ُك ْم َوا ْف َعلُوا الخْ َ يرْ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحو َن{
ا�س ُج ُدوا َو ْ
} َيا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا ا ْر َك ُعوا َو ْ

احلج.77
2020تت�ضمن جمموعة متعددة ومتنوعة من الأبعاد هي�( :أ) البعد الروحي( ،ب) البعد
البيولوجي( ،جـ) البعد العقلي املعريف( ،د) البعد االنفعايل العاطفي( ،هـ) البعد ال�سلوكي
والأخالقي( ،و) البعد االجتماعي اخلا�ص والعام.
�2121شكلت نقلة وا�سعة للإن�سان من حياة الت�شتت يف العقل والنف�س� ،إىل حياة يطبعها
التما�سك والوحدة واالن�سجام والتناغم بني كل مكوناتها ،بل �إن ال�شعور الذي ينتاب الإن�سان
اها{}7
الذي يعي�ش يف �أجواء هذه القيم ،هو يف �أعلى درجة من ال�سموَ } .و َن ْف ٍ�س َو َما َ�س َّو َ
اها{.10
اب َمن َد َّ�س َ
اها{َ }8ق ْد �أَ ْفل ََح َمن َزك َ
َف�أَ ْل َه َم َها ف ُُجو َر َها َو َت ْق َو َ
َّاها{َ }9و َق ْد َخ َ
2222تفجر يف الإن�سان كل مكوناته لتجد ف�سحتها وانطالقتها يف كامل �أرجاء الوجود.

اه ْم ُركَّعاً ُ�س َّجدا ً
}محُّ َ َّم ٌد َّر ُ�سو ُل اللهَّ ِ َوا َّلذِي َن َم َع ُه �أَ�شِ َّداء َعلَى ا ْل ُكفَّا ِر ُر َح َماء َب ْي َن ُه ْم َت َر ُ
َي ْب َتغُو َن ف َْ�ضالً ِّم َن اللهَّ ِ َو ِر ْ�ض َواناً �سِ ي َم ُ
اه ْم فيِ ُو ُجوهِ ِهم ِّم ْن �أَ َث ِر ُّ
ال�س ُجو ِد َذ ِل َك َم َثلُ ُه ْم فيِ
َا�س َت َوى َعلَى ُ�سو ِق ِه
ال ِ
ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُه ْم فيِ ْ إِ
َا�س َت ْغلَظَ ف ْ
جني ِل َك َز ْر ٍع �أَخْ َر َج �شَ طْ �أَ ُه َف�آ َز َر ُه ف ْ
ال�صالحِ َاتِ مِ ْن ُهم َّم ْغ ِف َر ًة
اع ِل َيغِ يظَ ِب ِه ُم ا ْل ُكفَّا َر َو َع َد اللهَّ ُ ا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
ُي ْع ِج ُب ال ُّز َّر َ
َو�أَ ْجرا ً َعظِ يماً{ الفتح.29
2323الربط بني الأ�سباب وامل�سببات ،لدرجة �أنها حتدث يف الإن�سان هزة الإميان العميق
دوما عن اكت�شاف االرتباط املحتوم بني معجزة اخللق وبني اخلالق�} .أَ ْم َل ُهم
املتمخ�ض ً
َ
َ
ال�س َما َواتِ َو ْ أ
اب{ �ص.10
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما َف ْليرَ ْ َتقُوا فيِ ْ أ
ال ْر ِ
ال ْ�س َب ِ
ُّم ْل ُك َّ
2424تنمية القدرة على الت�أمل يف النفو�س و�آفاق الطبيعة وما تزخر به من ظواهر .ولقد
}�س رُ ِني ِه ْم �آ َيا ِتنَا
عرب القر�آن الكرمي عن هذه احلقائق يف �آيات كثرية� ،أذكر منها قوله تعاىلَ :
َاق َوفيِ �أَن ُف�سِ ِه ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل ُه ْم �أَ َّن ُه الحْ َُّق �أَ َو مَ ْ
ل َيكْفِ ِب َر ِّب َك �أَ َّن ُه َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ
فيِ ْالآف ِ
�شَ ِهي ٌد{ ف�صلت.53
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2525حتمي الإن�سان وحركته ومداركه من الع�شوائية والتيه ،ويتم برجمة احلا�رض
وامل�ستقبل على هداها�} .إِ َّن اللهّ َ الَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُوا ْ َما ِب�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َو�إِذَا �أَ َرا َد اللهّ ُ
ِب َق ْو ٍم ُ�سوءا ً َفالَ َم َر َّد َل ُه َو َما َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه مِ ن َوالٍ { الرعد.11
2626ت�ؤكد �أنه ال جمال مطل ًقا لتوهم وجود �أي تعار�ض بني فكرة التاريخ وفكرة اختيار
الإن�سان و�إرادته احلرة ،بل تعرب عن �إرادة الإن�سان واختيارهَ } .و َه َد ْينَا ُه الن َّْج َد ْي ِن{
البلد.10
2727تطرق الأذهان وت�صوب الأنظار �إىل ملكوت اهلل عز وجل وبديع �صنعه ،و التب�رص
بحقيقة وجود اخللق وارتباطاتهم الكونية عن طريق (النظر احل�سي) �إىل ما حولهم ،ابتداء
من مواقع �أقدامهم وانتهاء ب�آفاق النف�س والكون ،و�أعطت للحوا�س م�س�ؤوليتها الكبرية عن
كل خطوة يخطوها الإن�سان امل�سلم يف جمال البحث والنظر والت�أمل واملعرفة والتجريب،
ال�س ْم َع َوا ْل َب�صرَ َ َوا ْل ُف�ؤَا َد ُك ُّل �أُولـ ِئ َك كَا َن
قال تعاىلَ } :والَ َتقْفُ َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم �إِ َّن َّ
َع ْن ُه َم ْ�س ؤُ�والً{ الإ�رساء.36
2828تربط يف حركة ح�ضارية �شاملة ،بني م�س�ألة الإميان وم�س�ألة الإبداع والك�شف،
بني التلقي عن اهلل والتوغل قدم ًا يف م�سالك الطبيعة ومنحنياتها وغوام�ضها ،بني حتقيق
م�ستوى روحي عال للإن�سان على الأر�ض وبني ت�سخري طاقات العامل لتحقيق الدرجة نف�سها
ا�س َت َط ْع ُت ْم �أَن تَن ُف ُذوا مِ ْن
ال ِ
من التقدم على امل�ستوى املاديَ } .يا َم ْع�شرَ َ الجْ ِ ِّن َو ْ إِ
ن�س �إِ ِن ْ
َان{ الرحمن.33
ال�س َما َواتِ َو َْ أ
ال ْر ِ
�ض فَان ُف ُذوا لاَ تَن ُف ُذو َن �إِلاَّ ِب ُ�س ْلط ٍ
�أَ ْقطَا ِر َّ
2929تدعو �إىل الوقوف عند ظواهر الكون ،لنعمل فيها فكرنا وتدبرنا بكل �إجالل
عزما على ال�سري يف طريق
وخ�شوع ،وليزيد �إمياننا قوة ،وعقولنا توق ًدا وا�ستنارة ،ونفو�سنا ً
�ض فَان ُظرُوا َك ْيفَ َب َد�أَ الخْ َ ْل َق ُث َّم
اهلل ،وامل�ضي على �رصاطه امل�ستقيمُ } .ق ْل �سِ ريُوا فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
اللهَّ ُ ُين�شِ ُئ النَّ�شْ �أَ َة ْالآخِ َر َة �إِ َّن اللهَّ َ َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ َقدِيرٌ{ العنكبوت .20وقوله عز وجل:
اب{ �آل
�ض َواخْ ِتال َِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر لآ َي ٍ
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
ات ِّ ألُ ْوليِ الأ ْل َب ِ
}�إِ َّن فيِ َخل ِْق َّ
عمران.190
�3030أكدت على الأ�سلوب الذي يعتمد (الربهان ،واحلجة ،واجلدال احل�سن) للو�صول �إىل
النتائج ال�صحيحة القائمة على اال�ستقراء واملقارنة واملوازنة والتمحي�ص ،ا�ستنا ًدا �إىل
املعطيات احل�سية اخلارجية املتفق عليها ،والقدرات العقلية التي تعرف كيف تتعامل مع
هذه املعطيات ،بدليل قوله تعاىلَ } :وقَالُواْ لَن َي ْد ُخ َل الجْ َ َّن َة ِ�إ َّال َمن كَا َن ُهودا ً �أو ن ََ�صا َرى
ني{ البقرة.111
ِت ْل َك �أَ َما ِن ُّي ُه ْم ُق ْل َهاتُواْ ُب ْر َها َن ُك ْم �إِن كُن ُت ْم َ�صا ِد ِق َ
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3131حتد من انهيار امل�سلم �أمام الزالزل والرباكني والأعا�صري واجلفاف والكوارث مهما
تكن فواجعها و�آالمها ،لكونها فعل اهلل ومراده ولهدف طيب قد ال يظهر للإن�سان يف الوقت
دائما خا�ض ًعا ملقت�ضى القوانني والنوامي�س التي بثها اهلل يف
احلا�رض .وهذا االبتالء يظل ً
الكون ،لي�صل بهم من خاللها �إىل مزيد من الثبات والإميان والتفا�ؤل باملح�صلة النهائية.

} ُكت َِب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقتَا ُل َو ُه َو ُك ْر ٌه َّل ُك ْم َو َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ �شَ ْيئاً َو ُه َو َخيرْ ٌ َّل ُك ْم َو َع َ�سى �أَن
تحُ ِ ُّبوا ْ �شَ ْيئاً َو ُه َو �شرَ ٌّ َّل ُك ْم َواللهّ ُ َي ْع َل ُم َو�أَن ُت ْم الَ َت ْع َل ُمو َن{ البقرة.216
3232تلغي الأ�س�س الفل�سفية التي جاءت بها النظريات احلديثة املنبثقة عن احل�ضارة

الغربية واملارك�سية والداروينية التي تلتقي كلها عند قا�سم م�شرتك ،تنظر فيه للإن�سان
باعتباره �صان ًعا لقيمه ومتخ ًذا لنف�سه دي ًنا و�ضع ًيا ي�ستغني به عن الأديان والقيم القدمية،
وترتبط هذه املفاهيم الع�رصية بالزمان واملكان� ،أي �أنها ن�سبية ،ومن ثم فلي�س هناك
قانون عام} .اللهّ ُ َي ْع َل ُم َما تحَ ْ ِم ُل ُك ُّل �أُن َثى َو َما تَغِ ُ
ي�ض الأَ ْر َحا ُم َو َما َت ْز َدا ُد َو ُك ُّل �شَ ْيءٍ
َّا�س ِ�إن كُن ُت ْم فيِ َر ْي ٍب ِّم َن ا ْل َب ْعثِ َف ِ�إنَّا
عِ ن َد ُه بمِ ِ ْق َدا ٍر{ الرعد .8وقوله تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها الن ُ

َخ َل ْقنَاكُم ِّمن ُت َر ٍاب ُث َّم مِ ن ُّنطْ َفةٍ ُث َّم مِ ْن َع َلقَةٍ ُث َّم مِ ن ُّم ْ�ضغَةٍ مخُّ َ َّلقَةٍ َوغَ يرْ ِ مخُ َ َّلقَةٍ ِّل ُن َبينِّ َ
َل ُك ْم َو ُن ِق ُّر فيِ ْ أَ
ال ْر َحا ِم َما نَ�شَ اء �إىل �أَ َجلٍ ُّم َ�س ًّمى ُث َّم نُخْ ِر ُج ُك ْم طِ ْفالً ُث َّم ِل َت ْبلُغُوا �أَ�شُ َّد ُك ْم
َومِ نكُم َّمن ُي َت َوفَّى َومِ نكُم َّمن ُي َر ُّد �إىل �أَ ْرذَلِ ا ْل ُع ُم ِر ِل َك ْي اَل َي ْع َل َم مِ ن َب ْع ِد عِ ل ٍْم �شَ ْيئاً َو َت َرى
ْ أَ
يج{ احلج.5
ال ْر َ
�ض َهامِ َد ًة َف ِ�إذَا �أَن َز ْلنَا َع َل ْي َها المْ َاء ْاه َت َّز ْت َو َر َب ْت َو َ�أن َبت َْت مِ ن ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍ
3333تركز اهتمامها على اجلانب الداخلي للإن�سان مل�ساعدته على حل امل�شكالت كلها
التي تعرت�ض حياته وطريقه ،وحت�سني روحيته و�أخالقه وقيمه و�إن�سانيتهُ } .ث َّم َ�س َّوا ُه
الَ ْف ِئ َد َة َقلِيالً َّما تَ�شْ ُكرُو َن{ ال�سجدة.9
الَ ْب َ�صا َر َو ْ أ
ال�س ْم َع َو ْ أ
َو َنف ََخ فِي ِه مِ ن ُّروحِ ِه َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
3434ت�ؤكد على اجلانب الروحي الذي ي�شكل معينها الرثي ور�صيدها الدائم ،الذي لن
وح مِ ْن �أَ ْم ِر َر ِّبي َو َما �أُوتِيتُم ِّمن
وح ُق ِل ال ُّر ُ
يكون لها من دونه وجودَ } .و َي ْ�س َ�ألُو َن َك َع ِن ال ُّر ِ
الْعِ ْل ِم ِ�إ َّال َقلِيالً{ الإ�رساء85
3535حت�ض امل�سلم على نقد الأو�ضاع والتغيريات االجتماعية كلها التي تتعار�ض مع
طبيعة الإن�سان وفطرته} .قَالُوا لَن ُّن�ؤْ ِث َر َك َعلَى َما َجاءنَا مِ َن ا ْل َب ِّينَاتِ َوا َّلذِي َف َط َرنَا
َا�ض �إِ مَّنَا َتق ِْ�ضي َه ِذ ِه الحْ َ َيا َة ال ُّد ْن َيا{ طه.72
نت ق ٍ
فَاق ِ
ْ�ض َما �أَ َ
3636تقوم على احلرية ذات ال�صلة الوثيقة بكيان الإن�سان القائمة على �أ�سا�س الو�ضوح
واملو�ضوعية ،دون االنف�صال عن الإح�سا�س بامل�س�ؤولية واملحا�سبة بعيداً عن ال�رصاع
َّا�س َحتَّى
الداخليَ } .و َل ْو �شَ اء َر ُّب َك لآ َم َن َمن فيِ الأَ ْر ِ
�ض ُك ُّل ُه ْم َجمِيعاً �أَ َف�أَ َ
نت ُت ْك ِر ُه الن َ
ني{ يون�س99
َيكُونُواْ ُم�ؤْمِ ِن َ
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3737ت�ؤكد على قيمة احلق ،وااللتزام باحلق ،والعمل باحلق على اعتبار �أن احلق �أحق �أن
يتبع و�أنه ال�سبيل للر�ضا والطم�أنينة وحل ال�رصاع الداخلي الذي يعتمل يف النف�س الب�رشية،
ن�سا َن َلفِي
ويكون التوا�صي به من �رشوط النجاة من اخل�رسانَ } .وا ْل َع�صرْ ِ {�}1إِ َّن ْ إِ
ال َ
ال�صبرْ ِ {.3
ا�ص ْوا ِبالحْ َِّق َو َت َو َ
ال�صالحِ َاتِ َو َت َو َ
ا�ص ْوا ِب َّ
ُخ�سرْ ٍ {�}2إِلاَّ ا َّلذِي َن �آ َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
3838ت�شدد على قيم العفة والعفاف والطهر و�ضبط النف�س واعتدال ميلها �إىل اللذة� ،سواء
يف ذلك اللذة اجل�سمية من امل�أكل وغريه ،واللذة النف�سية من االنفعاالت والعواطف} .قُل

ني َيغ ُّ
وج ُه ْم َذ ِل َك �أَ ْزكَى َل ُه ْم ِ�إ َّن اللهَّ َ َخ ِبريٌ بمِ َ ا
ِّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
ُ�ضوا مِ ْن �أَ ْب َ�صا ِرهِ ْم َو َي ْح َفظُوا ُفرُ َ
َي ْ�ص َن ُعو َن{ النور.30
3939ربطت العلم بالدين حيث ن�شا العلم وترعرع يف �أح�ضان الدين وتوجيهاته و�سار

يف ظل القيم ال�سماوية� ،شام ًال للدنيا والدين ،نافع ًا للإن�سان ،منرياً له �سبيل ال�سعادة يف
نت ا ْل َعلِي ُم الحْ َ كِي ُم{
الدنيا والآخرة} .قَالُوا ْ ُ�س ْب َحا َن َك الَ عِ ْل َم َلنَا �إِ َّال َما َع َّل ْم َتنَا �إِ َّن َك �أَ َ
البقرة .32وقوله تعاىلَ } :و ُي َع ِّل ُم ُك ُم اللهّ ُ َواللهّ ُ ِب ُك ِّل �شَ ْيءٍ َعلِي ٌم{ البقرة.282
4040حددت الوظيفة التي خلق من �أجلها الإن�سان ،وحددت املنهاج املتبع يف هذه
املهمة والكفيل ب�إجنازها على الوجه الأكمل ،وحددت امل�صري الذي ينتظر الإن�سان اخلليفة
بعد رحيله من هذه الدنيا الفانية �إىل الدار الباقية} .ا َّلذِي َخ َل َق المْ َ ْو َت َوالحْ َ َيا َة ِل َي ْبلُ َو ُك ْم
�أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َمالً َو ُه َو ا ْل َع ِزيزُ ا ْل َغفُو ُر{ امللك.2
4141تت�سم بالواقعية ،التي ت�أخذ مبوجبها �أبعاد الإن�سان كلها احليوية بعني االعتبار
�س �إِ َّال ُو ْ�س َع َها{ البقرة.233
والتقدير} .الَ ُت َكلَّفُ َن ْف ٌ
4242تنظر للإن�سان نظرة تكرميية ،وتعتربه خليفة يف الأر�ض ،مف�ض ًال على كل ما فيها
ت َع ُل فِي َها
�ض َخلِي َف ًة قَالُوا ْ �أَ جَ ْ
من كائنات } َو�إِ ْذ قَا َل َر ُّب َك ِل ْل َمالَ ِئ َك ِة �إِنيِّ َجاعِ ٌل فيِ الأَ ْر ِ

�س َل َك قَا َل �إِنيِّ �أَ ْع َل ُم َما الَ
َمن ُي ْف�سِ ُد فِي َها َو َي ْ�س ِف ُك ال ِّد َماء َون َْح ُن ن َُ�س ِّب ُح ِب َح ْم ِد َك َو ُن َق ِّد ُ
َت ْع َل ُمو َن{ البقرة.30
4343حتقق تواز ًنا رائ ًعا بني مطالب املادة والروح ،بحيث ال جند �أدنى’ تناق�ض بني
القيم ذات الوجه املادي ،والقيم ذات الوجه الروحي بو�سطية واعتدالَ } .و َك َذ ِل َك َج َع ْلنَا ُك ْم
َّا�س َو َيكُو َن ال َّر ُ�سو ُل َع َل ْي ُك ْم �شَ ِهيدا ً{ البقرة.143
�أُ َّم ًة َو َ�سطاً ِّل َتكُونُواْ �شُ َه َداء َعلَى الن ِ
4444تربط الأخالق بالدين ربط ًا حمكم ًا ال انف�صال فيه وال جتزئة ،حيث ت�ساهم هذه
العالقة يف �إعطاء القيم والف�ضائل �أكلها يف جماالت احلياة والعالقات الإن�سانية ،ومل ترتك
الأخالق للإن�سان كي ينظر فيها بعقلة ،لأنه ف�ض ًال عن كونه بطبيعة �آفاقه املحدودة عاجز
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د .عبد عطا اهلل حمايل

عن العثور على ن�سق �شمويل ي�ستجيب حلاجيات الإن�سان وتطلعاته احل�ضاريةُ } .ي ِري ُد اللهّ ُ
�ضعِ يفاً{ الن�ساء.28
ن�سا ُن َ
�أَن ُي َخ ِّففَ َعن ُك ْم َو ُخ ِل َق الإِ َ
4545ت�ؤكد على مكارم الأخالق وف�ضائلها من �أمانة و�صدق و�إخال�ص وحب و�إيثار وبر

وغريها من الأخالق التي تعمل على توافق وان�سجام اجلزء مع الكل والكل مع الكل والكل مع
َّا�س �أَن تحَ ْ ُك ُمواْ
اجلزء�} .إِ َّن اللهّ َ َي�أْ ُمرُ ُك ْم �أَن ُت�ؤ ُّدواْ الأَ َمانَاتِ �إىل �أَ ْه ِل َها َو�إِذَا َح َك ْمتُم َبينْ َ الن ِ
ِبا ْل َع ْدلِ ِ�إ َّن اللهّ َ نِعِ َّما َيعِ ُظكُم ِب ِه ِ�إ َّن اللهّ َ كَا َن َ�سمِيعاً َب ِ�صريا ً{ الن�ساء.58
وخال�صة الأمر يف �ش�أن هذه القيم الرتبوية املنهجية التي ا�ستهدف الإ�سالم بثها
يف كيان الإن�سان امل�سلم� ،أن الإ�سالم �سعى بو�ساطتها �إىل بناء ال�شخ�صية العقلية الذكية،
القادرة على اال�ستفادة من كل ما زودت به من جوارح و�إح�سا�سات وملكات يف �إطار من
الأ�صالة وامل�س�ؤولية ،التي تغذيها القيمة الإميانية ب�شكل يجنب الإن�سان من االفتتان بفعل
ما يتجمع بني يديه من �إبداعات� ،أ�سا�سها ا�ستخدام قوى العقل يف ت�شكيل قيمه واجتاهاته
و�سلوكه ومنهجه مبا يعينه على التب�رص والنظر �إىل احلياة نظرة متوازنة �شاملة توفق بني
الروح واملادة وبني العقل والقلب ،وبني الدنيا والآخرة ،متمثال قول اهلل عز وجلَ } :وا ْبت َِغ

َن�س ن َِ�صي َب َك مِ َن ال ُّد ْن َيا َو�أَ ْح�سِ ن َك َما �أَ ْح َ�س َن اللهَّ ُ �إِ َل ْي َك َولاَ
فِي َما �آتَا َك اللهَّ ُ ال َّدا َر ْالآخِ َر َة َولاَ ت َ
�ض �إِ َّن اللهَّ َ لاَ ُيحِ ُّب المْ ُ ْف�سِ دِي َن{ الق�ص�ص.77
َت ْب ِغ ا ْلف ََ�سا َد فيِ ْ أ
الَ ْر ِ
ني
و�صدق جل يف عاله بقولة�} :إِ َّن َهـ َذا ا ْل ُق ْر�آ َن ِي ْهدِي ِل َّلتِي هِ َي �أَ ْق َو ُم َو ُي َب�شرِّ ُ المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ال�صالحِ َاتِ �أَ َّن َل ُه ْم �أَ ْجرا ً َك ِبريا ً{ الإ�رساء� .9صدق اهلل العظيم.
ا َّلذِي َن َي ْع َملُو َن َّ

نتائج البحث والتوصيات:
أوالً -نتائج البحث:

بعد و�ضع اللم�سات الأخرية لهذا البحث املتوا�ضع بتوفيق من اهلل� ،أجمل الباحث
النتائج التي انتهى �إليها ،كما ي�أتي:
1 .1ا�ستخرج الباحث ع�رشين �س�ؤاال من �أنواع الأ�سئلة الواردة يف �آيات القر�آن الكرمي

ب�أ�ساليب متنوعة ،وهي :الإنكار ،والتوبيخ ،والت�شويق ،والنفي ،والتعجب ،والتمني،
والت�سوية ،والتقرير ،والتهكم ،والتعظيم ،والوعيد ،واال�ستي�ضاح ،واال�ستبطاء ،والعر�ض
والتنبيه ،واال�ستبعاد ،والتهويل ،والأمر ،والتحقري ،والإثبات واالفتخار.
2 .2تنوع �أدوات اال�ستفهام يف الأ�سئلة بتنوع �أ�ساليبها ،ومنها�( :أفال ،ف�أنى ،مل� ،أفغري،
من ذا ،من ،هل ،فهل� ،أم ،كم� ،أهذا� ،أمن� ،أمل ،ماذا ،متى� ،أنى ،ما ،مال� ،ألي�س� ،أال) .
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3 .3ت�ضمنت معاين الأ�سئلة امل�ستنبطة من القر�آن الكرمي قيما تربوية مهمة ومتنوعة
منها :القيم الفكرية ،والدينية ،والأخالقية.
4 .4توجه القيم امل�ستنبطة اهتمامها ب�شكل عام لبناء الإن�سان ال�صالح واملواطن
ال�صالح واملجتمع ال�صالح.
5 .5تنظم القيم الرتبوية امل�ستنبطة عالقة الإن�سان مع ربه ،وعالقته مع نف�سه ،وعالقته
مع الآخرين ،واملجتمع الذي يعي�ش فيه واملجتمع الإن�ساين ب�شكل عام.
6 .6تبني بو�ضوح �أن للقيم الرتبوية الإ�سالمية جاذبية خا�صة ومتميزة عن غريها من
القيم الو�ضعية الرتباطها بالعقيدة وال�رشيعة الإ�سالمية ،وات�سامها بالثبات زمان ًا ومكاناً،
ولكون كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل مرجعيتها الأوىل.
7 .7وردت الأ�سئلة القر�آنية يف �آيات ال�سور املكية واملدنية على حد �سواء يف كتاب اهلل.
8 .8تباينت �أ�ساليب الأ�سئلة املطروحة ،فمنها ما ات�صف بقوة عباراتها وقلة عدد
كلماتها ولغة خطابها املوجه لعموم النا�س ،و�أخرى ات�صفت بالإ�سهاب والتف�صيل ولغة
خطاب موجهة للم�ؤمنني من النا�س فقط.
9 .9غر�س القيم الرتبوية التي هي قوام منهج الإ�سالم ال�شامل يف نفو�س الأفراد ،هو
ال�ضمان لتحقيق �أهداف الرتبية الإ�سالمية ويف غياب هذه ال�شمولية ،تذهب اجلهود املبذولة
هدراً ،وتنتهي �إىل بناء مهزوز ،وطريق م�سدود.
1010تقوم القيم الرتبوية الإ�سالمية على مبادئ الربانية والوحدانية والإيجابية،
والواقعية والثبات ..وتنه�ض باالعتماد على منهج الإ�سالم.
 1111ت�رشب القيم الإ�سالمية للأجيال والن�شء ،ي�ساعدهم على خو�ض معركة احلياة،
بر�ؤية نقدية للواقع قوامها احل�س الإ�سالمي.
 1212تن�سجم القيم الرتبوية الإ�سالمية مع فطرة الإن�سان ،وت�سهم بفعالية يف منوه
العقلي واخللقي والديني والوجداين ،حيث حتقق االن�سجام مع الفطرة التي فطر اهلل عليها
الإن�سان ،لأنها قيم ثابتة ،حيث يح�صل تطور احلياة يف �إطار ذلك الثبات.
 13 13تقوم القيم الرتبوية الإ�سالمية على �أ�سا�س ر�ؤية �شمولية للكون ،وبقدر ما تكون
الر�ؤية كاملة يف بنائها ،منبثقة من العلم ال�شامل بحقيقة الإن�سان والكون واحلياة ،بقدر
ما يكون ن�سق القيم القائم عليها م�ستجي ًبا لأ�شواق الإن�سان وحلبه العميق للحق والف�ضيلة.
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1414اثبت الواقع �أن ال�رصاع بني القيم الرتبوية املادية والقيم الرتبوية الإ�سالمية،
�سقوط الأوىل وذبولها ،كما �أثبت ت�ألق الثانية وارتقاءها ،و�أنها مالذ الإن�سان لتحقيق
�إن�سانية �سامية وجمتمع رفيع.
1515من خ�صائ�ص القيم الرتبوية الإ�سالمية مالءمتها لفئات الب�رش على اختالف
قدراتهم وا�ستعداداتهم وملكاتهم ،وهو ما ا�صطلح على ت�سميته بالفروق الفردية ،والقيم
الرتبوية الإ�سالمية هي وحدها التي حتقق التجان�س بني النا�س داخل �إطار من االختالف
ما داموا جمتمعني يف ظل ن�سق واحد من القيم ،متحركني من خالله.
1616ت�شكل القيم الرتبوية الإ�سالمية قوام النظام الرتبوي ،وت�أخذ بعني االعتبار والتقدير
خ�صائ�ص الت�صور الإ�سالمي للإن�سان ولعالقته بالبيئة ،حتى يتحقق التحكم يف م�سار النمو
أمرا ال
الإن�ساين على الوجه الإيجابي ،وتعار�ض التغريات االجتماعية مع القيم الإ�سالمية � ً
يتفق مع طبيعة الإن�سان الأ�صيلة.
1717امل�صدر الذي ت�ستقى منه القيم التي يقوم عليها النظام الرتبوي الإ�سالمي هو
الوحي الإلهي ،وارتباط القيم الرتبوية بالدين ،قائم على �أ�سا�سني :الأ�سا�س الأول :يتعلق
ب�صحة القيم ال�صادرة عن الدين وم�صداقيتها ،ومالءمتها للفطرة .والأ�سا�س الثاين :يتعلق
بال�شحنة القوية التي تتحرك بها القيم عرب النفو�س ،والتي ت�ستمد قوامها من مبادئ الدين.
1818 ظلت قيم الإ�سالم الرتبوية ت�ؤتي �أكلها ب�إذن ربها عرب ع�صور التاريخ الإ�سالمي،
وا�ستمر ذلك حتى يف الع�صور التي و�صفت بال�ضعف وخفوت جذوة الإ�سالم ،ويف هذا دليل
�ساطع على ثباتها وعظمتها و�رس جاذبيتها.
1919القيم الرتبوية الإ�سالمية قابلة للتجدد واالنبعاث امل�ستمرين ،وتلك طبيعتها التي
ال تنفك عنها ،ما دام يف الأر�ض قر�آن يتلى ويدر�س ،وقلوب م�سلمة تتوق لر�ؤية �رشع اهلل
يطبق ،وعقول و�سواعد جتاهد من �أجل ذلك.
 2020القيم الرتبوية الإ�سالمية هي من ال�شمول بحيث ي�ؤدي امت�صا�صها والت�شبع بها
�إىل بناء ال�شخ�صية الفذة املتكاملة ،امل�ؤهلة لأن تفهم الكون واحلياة من حولها ،وتتخذ
موقفًا �إيجابي ًا يرتقي باحلياة ،وير�شد م�سارها يف االجتاه ال�سديد الذي يرتفع بالإن�سان �إىل
م�ستوى التكرمي الإلهي.
2121 ي�شكل النظام الرتبوي القيمي الإ�سالمي بناء الإن�سان النف�سي والعقلي ،وي�ؤثر على
بناء ال�شخ�صية الفردية ،كما ي�ؤثر على كيان املجتمع واحل�ضارة بوجه عام ،وكلما كان
ؤ�س�سا على علم دقيق بحقيقة الإن�سان و�أ�صله ووظيفته
الن�سق القيمي �شام ًال ومتكام ًال وم� ً
وم�آله ،كلما �أدى �إىل �آثار �إيجابية وبناءة على امل�ستويات املذكورة.
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ثانياً -التوصيات:
1 .1اال�ستفادة من القيم الرتبوية الإ�سالمية ،من خالل ت�ضمينها يف منهج الأ�رسة
واملناهج املدر�سية واجلامعية لبناء منظومة تربوية قيمية �إ�سالمية و�شبكة عالقات
اجتماعية تربط �أفراد املجتمع بع�ضهم ببع�ض ،مل�ساعدة الأجيال على التخل�ص من �سيطرة
القيم الرتبوية الو�ضعية على ح�ساب القيم الرتبوية الإ�سالمية ،وتنظيم عالقة املجتمع كما
عرب عنه القر�آنُ } .ث َّم َج َع ْلنَا َك َعلَى �شرَ ِ ي َعةٍ ِّم َن ْ أ
الَ ْم ِر فَا َّت ِب ْع َها َولاَ َت َّت ِب ْع �أَ ْه َواء ا َّلذِي َن لاَ
َي ْع َل ُمو َن{ اجلاثية.18
2 .2اال�ستفادة من منظومة القيم الرتبوية الإ�سالمية يف ت�صويب املمار�سات ال�سلوكية
العملية ،وت�صحيح املفاهيم القيمية التي غزت الأجيال املتعاقبة يف العقود الأخرية�} . .إِ َّن

اللهّ َ الَ ُي َغيرِّ ُ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُوا ْ َما ِب�أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َو�إِذَا �أَ َرا َد اللهّ ُ ِب َق ْو ٍم ُ�سوءا ً َفالَ َم َر َّد َل ُه َو َما
َل ُهم ِّمن ُدو ِن ِه مِ ن َوالٍ { الرعد.11
3 .3ح�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية والإ�سالمية على و�ضع خطة مدرو�سة تركز فيها

على ت�ضمني منتجها الإعالمي بالندوات والأفالم والربامج املنتقاة ،والن�صائح والإر�شادات
واحلوارات التي ت�ساعد على بناء القيم الرتبوية الإ�سالمية يف نفو�س الن�شء والأجيال
وعقولها وقلوبها ،مبا يعزز ممار�سة هذا القيم يف ال�سلوك العام للأفراد واجلماعاتَ } .و َم ْن
ني{ ف�صلت.33
من َد َعا �إىل اللهَّ ِ َو َع ِم َل َ�صالحِ اً َوقَا َل �إِ َّننِي مِ َن المْ ُْ�س ِل ِم َ
�أَ ْح َ�س ُن َق ْوالً مِّ َّ
4 .4حث القيادات الرتبوية والفكرية والدعوية ،والعاملني كافة يف جمال الرتبية
والتعليم ،على ن�رش الوعي بالقيم الرتبوية الإ�سالمية ومتثلها �أمام املتعلمني ليت�أ�سوا بها،
متهيداً ملمار�ستها وتطبيقها والأخذ بها يف خمتلف �ش�ؤون حياتهم ومواقعهمَ } .و ْل َتكُن

وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن المْ ُن َك ِر َو�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم
ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن �إىل الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
المْ ُ ْفل ُِحو َن{ �آل عمران.104
5 .5احلذر من ف�صل القيم الرتبوية الإ�سالمية عن �إطارها الثقايف ال�سليم� ،أو تركها

حتت طائلة الغزو الثقايف ،ما يعر�ضها للذوبان ،وينزع منها الفعالية والقدرة على �صياغة
ال�شخ�صية الإ�سالميةَ } .و َلئ ِِن ا َّت َب ْع َت �أَ ْه َواء ُهم َب ْع َد َما َجاء َك مِ َن الْعِ ْل ِم َما َل َك مِ َن اللهّ ِ مِ ن
َوليِ ٍّ َوالَ َو ٍاق{ الرعد.37
6 .6يو�صي الباحث ب�إجراء بحوث متعمقة ومتخ�ص�صة ال�ستنباط املخزون القيمي
العقائدي ،وال�سيا�سي ،واالجتماعي ،واالقت�صادي ،واجلمايل ،من �أنواع ال�س�ؤال ب�أ�ساليبه
املتعددة واملتنوعة يف القر�آن الكرمي ،كون البحث احلايل ركز على القيم الرتبوية الإ�سالمية
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الدينية ،واخللقية ،والفكرية ،امل�ستنبطة من �أنواع ال�س�ؤال يف القر�آن الكرمي .}قُل َّل ْو كَا َن
ات َر ِّبي َو َل ْو ِج ْئنَا بمِ ِ ْث ِل ِه َم َددا ً{
ا ْل َب ْحرُ مِ َدادا ً ِّل َك ِل َماتِ َر ِّبي َل َن ِف َد ا ْل َب ْحرُ َق ْب َل �أَن تَن َف َد َك ِل َم ُ

الكهف.109
7 .7يو�صي الباحث ب�إجراء بحوث ودرا�سات مقارنة بني القيم الرتبوية الإ�سالمية
والقيم الرتبوية الو�ضعية يف خمتلف املجاالت ،من �أجل تبيان الفروق بينهما ،و�إظهار
املزايا وال�سمات الإيجابية التي تتمتع بها القيم الرتبوية الإ�سالمية ،مبا ي�ؤكد �رس جاذبيتها
وتفردها ومتيزها عن القيم الو�ضعية الأخرىَ } .ف َم ْن َح� َّآج َك فِي ِه مِ ن َب ْع ِد َما َجاء َك مِ َن

الْعِ ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْوا ْ َن ْد ُع �أَ ْبنَاءنَا َو َ�أ ْبنَاء ُك ْم َون َِ�ساءنَا َون َِ�ساء ُك ْم َو َ�أنف َُ�سنَا وَ�أنف َُ�س ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل
ني{ �آل عمران� .61صدق اهلل العظيم.
َفن َْج َعل َّل ْع َن َة اللهّ ِ َعلَى ا ْلكَا ِذ ِب َ

واهلل ويل التوفيق وهو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل ،واحلمد هلل �أو ًال و�أخرا ،وال�صالة
وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني.
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